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RESUMO 

LIMA NETO, João Carlos de. A Prática como Componente Curricular na formação de 

professores de Geografia. 2018. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Estudos 

Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. 

Na presente dissertação são propostas discussões sobre a relação entre teoria e prática em 

cursos de licenciatura, com ênfase na Prática como Componente Curricular (PCC) e suas 

implicações no processo formativo dos futuros professores de Geografia. Em sua essência, a 

pesquisa teve o objetivo de compreender o desenvolvimento da PCC em disciplinas que 

abordam os conhecimentos geográficos, tendo como recorte de análise dois cursos de 

Licenciatura em Geografia de universidades públicas goianas (Universidade Federal de Goiás 

e Universidade Estadual de Goiás). Trata-se de uma investigação de natureza qualitativa e sua 

coleta de informações foi conduzida em três etapas, a saber: análise dos documentos oficiais 

que regulamentam a formação de professores no Brasil, dos projetos pedagógicos de cursos, 

resoluções e pareceres normativos internos e externos às instituições de ensino analisadas e 

dos planos de ensino das disciplinas de conhecimentos geográficos; entrevistas 

semiestruturadas com professores formadores que lecionam disciplinas de conhecimentos 

geográficos e com os coordenadores de curso; aplicação de questionário e realização de 

grupos de discussão com os alunos concluintes dos cursos em 2017. Dentre seus resultados, 

pode-se destacar que no interior dos cursos analisados ainda persistem incompreensões sobre 

a PCC, decorrentes do contexto de elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores (DCNs); que diante das proposições sobre o seu desenvolvimento 

têm prevalecido uma lógica de controle burocrático e institucional; e que as atividades 

desenvolvidas como PCC pouco têm contribuído para a superação do paralelismo e do 

distanciamento entre conhecimentos geográficos e pedagógicos. Como alternativa a este 

contexto desafiador, evidencia-se a necessidade de as práticas formativas desenvolvidas nas 

disciplinas de conhecimentos geográficos propiciarem uma interconexão com os 

conhecimentos profissionais do professor de Geografia, de modo a contribuir com o processo 

de construção do conhecimento pedagógico sobre os conteúdos geográficos. 

 

Palavras-chave: Formação de professores. Licenciatura em Geografia. Prática como 

Componente Curricular. 



RESUMEN 

LIMA NETO, João Carlos de. La Práctica como Componente Curricular en la formación de 

maestros de Geografía. 2018. Tesis (Maestría en Geografía) – Instituto de Estudios Socio-

Ambientales, Universidad Federal de Goiás, Goiânia, 2018. 

En la presente tesis se proponen discusiones sobre la relación entre teoría y práctica en cursos 

de magisterio, con énfasis en la Práctica como Componente Curricular (PCC) y sus 

implicaciones en el proceso de formación de los futuros maestros de Geografía. En su esencia, 

la investigación tuvo como objetivo comprender el desarrollo de la PCC en asignaturas que 

abordan los conocimientos geográficos, teniendo como recorte de análisis dos cursos de 

Magisterio en Geografía de universidades públicas de Goiás (Universidad Federal de Goiás y 

Universidad Estatal de Goiás). Consiste en una investigación cualitativa y la recopilación de 

informaciones fue hecha en tres etapas: análisis de los documentos oficiales que reglamentan 

la formación de maestros en Brasil, de los proyectos pedagógicos de cursos, resoluciones y 

pareceres regulamentares internos y externos a las instituciones de la enseñanza del análisis 

hechas y de los planes de enseñanza de las asignaturas de conocimientos geográficos; 

entrevistas semiestructuradas con profesores formadores que enseñan asignaturas de 

conocimientos geográficos y con los coordinadores de curso; aplicación de cuestionario y 

realización de grupos de discusión con los alumnos concluyentes de los cursos en 2017. De 

entre sus resultados, se puede destacar que en el interior de los cursos analizados aún persisten 

incomprensiones sobre la PCC, resultantes del contexto de elaboración de las Directrices 

Curriculares Nacionales para la Formación de Maestros (DCNs); que frente a las 

proposiciones sobre su desarrollo prevalece una lógica de control burocrático e institucional; 

y que las actividades desarrolladas como PCC poco han contribuido para la superación del 

paralelismo y del distanciamiento entre conocimientos geográficos y pedagógicos. Como 

alternativa a este contexto desafiador, se evidencia la necesidad de las prácticas formativas 

desarrolladas en las asignaturas de conocimientos geográficos generaren una interconexión 

con los conocimientos profesionales del maestro de Geografía, para contribuir con el proceso 

de construcción del conocimiento pedagógico sobre los contenidos geográficos. 

 

Palabras clave: Formación de maestros. Magisterio en Geografía. Práctica como 

Componente Curricular. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A teoria transforma-se na negação da prática porque a tenciona; a prática coloca em 

xeque a teoria porque, em vez de se ajustar a ela, transforma-se em seu contrário.” 

 

(Silvio Sanchez Gamboa, 1995). 

 

Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 

9.394/1996, as resoluções e pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE) suscitam os 

argumentos de uma dicotomia existente na relação entre teoria e prática, que também 

permeou as discussões sobre a formação de professores, realizadas em nível nacional e 

internacional, a exemplo de Tardif (2000), para defender a necessidade da prática nos cursos 

de licenciatura. No interior dos cursos, este debate é retomado por professores formadores e 

alunos em diferentes momentos, sobretudo com base na crítica ao distanciamento entre a 

universidade e as escolas de Educação Básica.  

Tais questões permearam meu processo de formação no curso de Licenciatura em 

Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), entre os anos de 2012 e 2015, no qual frequentemente era suscitado o debate, entre 

alunos e professores, sobre a pertinência de estudar determinados conteúdos que não são ou 

não seriam ensinados na Educação Básica, ressaltando a existência de uma cisão entre o que 

se aprende na universidade e o que será ensinado. Afirmações como “não se leciona esse 

conteúdo na escola”, “a universidade não nos prepara para a sala de aula” ou “a Geografia 

acadêmica é diferente da Geografia escolar” eram habituais no decurso das disciplinas. 

No quarto semestre do curso, tive a oportunidade de fazer a disciplina optativa Ensino 

de Geomorfologia e Pedologia, e foi a primeira vez que um professor manifestou preocupação 

em discutir a relação entre os conhecimentos geográficos e sua abordagem na Educação 

Básica. Durante esta matéria, alinhada às questões que emergiam dos estudos realizados nas 

disciplinas de formação pedagógica (Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da 

Educação, Políticas Educacionais no Brasil e Psicologia da Educação), minhas atuais 

inquietações começaram a ser delineadas. Foi no âmbito desta matéria que ouvi, pela primeira 

vez, a expressão “Prática como Componente Curricular”. 

No semestre seguinte, teve início minha participação como bolsista do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no subprojeto interdisciplinar 

“Alfabetização e letramento científicos: uma leitura de mundo”, que perdurou até a 

finalização do curso, em 2015. Neste período tive a oportunidade de vivenciar experiências 
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metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar no 

contexto da Educação Básica. Concomitantemente, ao cursar as disciplinas de Estágio 

Supervisionado em Geografia, assim como Didática da Geografia e Metodologia de Ensino de 

Geografia, as inquietações acerca da minha formação acadêmica e profissional se 

intensificaram. Por vezes me indagava: em que medida a formação que tive me possibilitaria 

compreender e atuar diante de situações educacionais complexas? 

Caminhando para a finalização do curso, em 2015 atuei como monitor voluntário das 

disciplinas de Estágio Supervisionado em Geografia, e do contexto dessa atuação resultou a 

pesquisa monográfica apresentada em março de 2016, intitulada “Estágio Supervisionado na 

formação inicial dos professores de Geografia”. Buscou-se, através dessa, investigar o 

desenvolvimento das disciplinas de Estágio Supervisionado e propor reflexões acerca de suas 

contribuições à formação dos futuros professores de Geografia. Em meio às discussões 

sistematizadas na monografia, foram suscitadas questões relacionadas à Prática como 

Componente Curricular (PCC), porém este tema ainda constituía lacunas.  

Estas incompreensões estão relacionadas ao meu processo formativo ao longo do 

curso de graduação, sobretudo à pouca importância atribuída à PCC e à ausência de 

discussões acerca desta e de suas contribuições à formação de professores de Geografia. 

Diante deste contexto, uma questão torna-se latente: o que significa ter a PCC na formação 

dos professores de Geografia? 

É do percurso formativo ao longo dos quatro anos de graduação que emerge o 

interesse pela área de pesquisa “Formação de professores de Geografia”, com foco na relação 

entre formação acadêmica e prática profissional. Compreender a demanda por “prática” no 

curso de formação inicial tem suscitado meu interesse como pesquisador em formação.  

Diferenciando e, ao mesmo tempo, complementando as discussões realizadas no 

PIBID, no estágio e na monografia, nesta pesquisa de mestrado foi investigado o 

desenvolvimento da Prática como Componente Curricular em dois cursos de Licenciatura em 

Geografia de duas universidades públicas do estado de Goiás, apresentando como recorte as 

disciplinas que tratam dos conhecimentos geográficos. O intuito deste estudo, portanto, é 

colaborar com a discussão em torno da PCC e suas implicações na formação de professores. 

Neste contexto, cabe destacar que, em Goiás, a formação dos professores de 

Geografia, na modalidade presencial, ocorre em quatorze cursos de três instituições de ensino 

superior
1
, sendo duas públicas e uma privada. Juntas, as três universidades somam a oferta de 

                                                 
1
 Destaca-se que, além das três universidades, o sistema do MEC indica que outras duas instituições (Faculdade 

de Anicuns e Universidade Salgado de Oliveira) são autorizadas a ofertar o curso, no entanto, nos processos 
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580 vagas para o curso de Licenciatura em Geografia nesta modalidade. A distribuição destas 

vagas por instituição é apresentada na tabela 1.  

Tabela 1 – Vagas nos cursos de Licenciatura em Geografia do estado de Goiás 

Instituição Quantidade de Cursos Vagas autorizadas Proporção (%) 

Universidade Estadual de Goiás (UEG) 10 380 65,5 

Universidade Federal de Goiás (UFG) 03 140 24,2 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

(PUC – Goiás) 
01 60 10,3 

Fonte: Sistema de regulação do Ensino Superior (2017). 

Elaboração: João Carlos de Lima Neto. 

Ressalta-se que as universidades públicas (UEG e UFG) se configuram como centros 

de formação de professores de Geografia no estado de Goiás. Proporcionalmente, essas 

instituições são responsáveis por 89,7% das vagas autorizadas pelo Ministério da Educação 

(MEC) para a modalidade. Tendo em vista que estas se constituem como as maiores 

instituições formadoras de professores de Geografia em Goiás, dois cursos situados nestas 

universidades foram selecionados como campo para a presente investigação e, portanto, 

carecem de uma breve contextualização e apresentação destas instituições. 

A UFG é uma das instituições de ensino superior pioneiras no estado de Goiás e a 

primeira universidade pública goiana. Criada em 1960, a partir da reunião de cinco escolas 

superiores que existiam em Goiânia (Faculdade de Direito de Goiás; Faculdade de Medicina 

de Goiás; Faculdade de Farmácia e Odontologia de Goiás; Escola de Engenharia do Brasil 

Central; e Conservatório Goiano de Música), a UFG integra o sistema federal de ensino 

superior e sedia um dos cursos de Geografia mais antigos do estado, ainda em funcionamento. 

De acordo com relatório de gestão publicado em 2017, a universidade possui sete campi 

universitários distribuídos em quatro regionais (Goiânia, Goiás, Jataí e Catalão) e oferta 149 

cursos de graduação, dos quais 48 são de licenciatura (32,22%). 

A formação em Geografia nessa universidade tem origem em 1962 com a criação do 

Centro de Estudos Brasileiros, que “reuniu intelectuais goianos de renome e abriu espaço para 

a estruturação de uma área de conhecimento direcionada para os estudos regionais, 

inicialmente com um curso de introdução aos estudos goianos” (UFG, 2017, p. 03). A criação 

do curso de graduação, por sua vez, ocorreu em 1964, na extinta Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da UFG em Goiânia. Atualmente a universidade oferta o curso de Geografia 

                                                                                                                                                         
seletivos ocorridos nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, essas instituições não abriram vagas para o curso de 

Licenciatura em Geografia na modalidade presencial. 
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(Licenciatura e Bacharelado) em três campi universitários, situados nos municípios de 

Goiânia, Catalão e Jataí. Destaca-se que esta é a única instituição do estado que oferece o 

curso de bacharelado e de pós-graduação em nível stricto sensu, mestrado e doutorado em 

Geografia. 

A UEG, por sua vez, foi criada em 1999, resultado da transformação da Universidade 

Estadual de Anápolis (UNIANA) e incorporação de outras vinte e oito faculdades isoladas 

mantidas pelo poder público, dando origem a uma universidade multicampi (OLIVEIRA; 

FERREIRA, 2008). Sua criação está inserida no contexto de interiorização do ensino superior 

e fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão no interior do estado de Goiás, 

fazendo-se presente, atualmente, em 45 municípios, isto é, em todas as mesorregiões do 

território goiano (UEG, 2016). 

A obrigatoriedade da capacitação em nível superior a todos os professores em 

exercício, prevista no artigo 87 da LDBEN nº 9.394/1996, impulsionou a consolidação desta 

universidade como polo de formação de professores, sobretudo por meio de projetos de 

Licenciaturas Plenas Parceladas, firmados com a Secretaria Estadual de Educação de Goiás 

para a formação dos professores em atuação na rede estadual de ensino. Reuniram-se nove 

faculdades que já ofertavam o curso de Licenciatura em Geografia e, posteriormente, em 

2003, foi criado um novo curso no município de Minaçu.  

Diferentemente da UFG, a UEG tem como característica institucional a oferta de 

cursos de formação de professores para a Educação Básica. Podem-se destacar três fatores 

que justificam essa característica: a herança da unificação das várias faculdades isoladas que 

ofereciam essa formação, as exigências da LDBEN nº 9.394/1996 e a política orçamentária 

institucional
2
 (OLIVEIRA; FERREIRA, 2008). Dentre os 138 cursos de graduação ofertados 

pela universidade em 2016, 83 são cursos de licenciatura, sendo 10 de Geografia (UEG, 

2016). Essa característica tem implicações diretas sobre o objeto desta investigação, tal como 

é evidenciado ao longo da discussão de seus resultados.  

Ressalta-se que as duas universidades são responsáveis por treze dos quatorze cursos 

em funcionamento em Goiás, sendo dez na UEG e três na UFG. Estes cursos estão situados 

em municípios das cinco mesorregiões do estado, em maior número na porção centro-sul do 

território goiano. A distribuição espacial dos cursos pelos municípios goianos nestas 

instituições é apresentada no mapa 1. 

                                                 
2
 Desde sua criação, a universidade convive com uma política orçamentária restrita e os cursos de formação de 

professores, que, do ponto de vista mercadológico, requeriam menor investimento, alicerçaram a instituição 

(OLIVEIRA; FERREIRA, 2008). 
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Mapa 1 – Cursos de Licenciatura em Geografia das universidades públicas goianas 

 

Fonte: Sistema de regulação do Ensino Superior – MEC (2017). 

Embora se constituam como instituições de natureza político-administrativa distintas, 

ambas as universidades analisadas se inserem no contexto de reestruturação, expansão e 

interiorização do ensino superior brasileiro da década de 1990, caracterizado pela 

descentralização das atividades acadêmicas por meio da criação de novos campi, abertura de 

cursos e ampliação do número de vagas (ADORNO, 2008). Como resultado, destaca-se a 

interiorização da oferta de cursos de Licenciatura em Geografia no estado de Goiás por meio 

das universidades públicas, que somam atualmente treze cursos situados em diferentes 

municípios em todas as mesorregiões do estado. Tratando-se de instituições multicampi, 

optou-se por investigar os cursos ofertados nos municípios de Goiânia (UFG) e Anápolis 

(UEG), considerando que estes cursos têm história consolidada na formação de professores de 

Geografia em Goiás
3
 e possuem os melhores resultados nas avaliações do MEC

4
. 

                                                 
3
 Em virtude de serem cursos pioneiros no estado, observa-se que estão bem estruturados do ponto de vista 

acadêmico-científico: possuem um quadro docente qualificado, com número elevado de professores doutores, e 

desenvolvem projetos que articulam atividades de ensino, pesquisa e extensão com temas relacionados ao ensino 

de Geografia. 

 
4
 Referente ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), realizado em 2014, cujos cursos foram 

avaliados com conceito 4. Resultados disponíveis em: <http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/>. 

http://enadeies.inep.gov.br/enadeIes/enadeResultado/
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O curso de Geografia da UFG em Goiânia, em funcionamento desde 1962, atua na 

formação de professores de Geografia para as escolas de Educação Básica, por meio do curso 

de licenciatura e da formação de bacharéis em Geografia. O curso está ligado ao Instituto de 

Estudos Socioambientais (IESA), é desenvolvido na modalidade presencial e em dois turnos 

(matutino e noturno), disponibilizando anualmente o quantitativo de 70 vagas para ingresso de 

novos alunos na modalidade de licenciatura e 30 para o bacharelado.  

Já o curso de Geografia do Campus de Ciências Socioeconômicas e Humanas 

(UNUCSEH) da UEG iniciou suas atividades em 1986 na antiga Faculdade de Ciências 

Econômicas de Anápolis (FACEA), que deu origem à UNIANA em 1990 e, posteriormente, 

foi incorporada à UEG, em 1999. Desde sua criação, o curso atua na formação de 

profissionais para a Educação Básica, ofertando, até o ano de 2015, 40 vagas para ingresso de 

novos alunos anualmente por meio de vestibular. Diante da reformulação curricular ocorrida 

em 2015, o processo seletivo da instituição passou a ofertar 30 vagas para o curso.  

Em sua essência, o objetivo principal desta pesquisa é compreender o 

desenvolvimento da Prática como Componente Curricular em disciplinas de conhecimentos 

geográficos de cursos de Licenciatura em Geografia do estado de Goiás. De forma 

complementar, a título de objetivos específicos, pretende-se: a) interpretar as concepções de 

PCC sistematizadas na legislação pertinente e em Projetos Pedagógicos de cursos de 

Licenciatura em Geografia do estado de Goiás; b) analisar o lugar dos conteúdos geográficos 

nas PCCs desenvolvidas em disciplinas específicas dos cursos analisados; c) refletir sobre os 

desafios inerentes ao desenvolvimento da PCC e ressaltar sua importância no processo de 

construção do conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico durante a formação dos 

futuros professores de Geografia. 

Ao discorrer sobre as concepções de PCC e suas implicações no processo de formação 

dos professores de Geografia, busca-se evidenciar suas especificidades e intersubjetividades. 

Nesse processo, é focalizada a compreensão e a interpretação do fenômeno investigado em 

sua complexidade e a interação entre fatos, atores e contextos formativos, o que caracteriza a 

abordagem qualitativa desta pesquisa. A coleta de informações desta investigação está 

fundamentada, do ponto de vista metodológico, nas proposições de Fraser e Gondim (2004), 

Weller (2006) e Flick (2009), e foi conduzida em três etapas e quatro procedimentos de 

pesquisa: análise de documentos oficiais; entrevista semiestruturada com os professores 

formadores que lecionam disciplinas de conhecimentos geográficos e com os coordenadores 

pedagógicos destes cursos; aplicação de questionário e realização de grupos de discussão com 

alunos concluintes dos cursos no ano letivo de 2017. 
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Os documentos analisados na pesquisa referem-se a textos já existentes, produzidos 

em contextos institucionais e com outros propósitos que não o atendimento às demandas 

específicas da pesquisa; portanto, trata-se da análise de dados secundários (FLICK, 2009). 

Dentre eles, destacam-se os documentos normativos que regulamentam os cursos de formação 

de professores, resoluções e pareceres elaborados pelo CNE e pelas instituições de ensino e 

que estão disponibilizados em meio digital. Ademais, contempla os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos (PPC) analisados e planos de ensino de disciplinas de conhecimentos geográficos, que 

nos foram disponibilizados, respectivamente, pelos coordenadores de curso e pelos 

professores que o elaboraram. 

A formulação destes documentos situa-se no cenário da reforma das políticas 

educacionais brasileiras da década de 1990 e, portanto, apresentam as marcas do contexto 

sócio-político e econômico neoliberal emergente. O governo brasileiro, em acordo com 

instituições multilaterais, instituiu políticas públicas como a democratização do acesso e 

obrigatoriedade do ensino básico público e gratuito, além de programas de inclusão de grupos 

específicos como indígenas, jovens e adultos, o que representou novas demandas aos 

profissionais do magistério e, consequentemente, à sua formação.  

Em suma, a reestruturação dos cursos de formação de professores insere-se em um 

movimento reformista internacional que propõe a adequação da educação às demandas do 

capitalismo, como a das qualificações para o trabalho. Dentre os aspectos pragmáticos desta 

reforma, têm destaque a ênfase nas competências, o tempo e os espaços destinados à 

formação e à refutação do modelo anterior, considerado excessivamente acadêmico 

(CAMPOS, 2002). Os documentos do MEC e do CNE apresentam os dispositivos normativos 

e as concepções teórico-metodológicas que alicerçam o projeto de formação que se instituiu 

no Brasil em 2002, no qual a PCC foi inserida nos currículos dos cursos de licenciatura. 

Destarte, a análise destes documentos e a compreensão das bases epistemológicas que 

alicerçam a proposta de reforma dos cursos de licenciatura no Brasil constituíram-se no ponto 

de partida desta investigação. Buscou-se identificar nos textos curriculares, bem como na 

produção acadêmica que trata do tema, as principais características do projeto de formação de 

professores em curso no país e suas implicações nos cursos de Licenciatura em Geografia. 

Neste contexto, cabe destacar a importância atribuída aos projetos pedagógicos de 

curso nesta pesquisa, considerando-os texto síntese das disputas curriculares e documentos 

norteadores das práticas pedagógicas dos professores formadores. Propõe-se a análise 

curricular dos cursos de Licenciatura em Geografia a partir de seus PPCs, compreendidos 

como importantes referenciais teórico-metodológicos que explicitam o processo de reflexão 
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realizado entre a instituição e seus atores (SANCHES, 2011). A análise destes documentos 

permite vislumbrar a síntese das discussões sobre a concepção de PCC adotada pelo curso.  

Uma ressalva a ser feita diz respeito aos PPCs analisados, tendo em vista que, no 

período de realização desta pesquisa, entre os anos de 2016 e 2017, em cada instituição houve 

a coexistência de dois PPCs para o curso de Geografia, em virtude da reformulação curricular 

demandada após a aprovação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores (DCNs), em 2015. Portanto, foram analisados os PPCs de 2009 e 2015 da UEG e 

as versões de 2011 e 2017 do atual PPC do curso de Geografia da UFG
5
. 

A proposta de analisar os quatro PPCs deu-se em virtude de que, no processo de 

reformulação curricular, estes documentos apresentam cenários distintos de compreensão da 

PCC e de organização e distribuição de sua carga horária entre as disciplinas do curso. No 

caso da UEG, a análise se justifica porque há dois Projetos em vigência, inclusive os alunos, 

sujeitos da pesquisa, têm a formação orientada pelo PPC de 2009. No caso da UFG, 

considerou-se pertinente a análise dos dois documentos pois, ainda que a versão do Projeto de 

2017 não esteja em vigor no período da pesquisa, as disposições sobre a PCC foram 

substancialmente alteradas na reformulação do documento.  

Apresentam-se como sujeitos interlocutores desta pesquisa professores formadores que 

lecionam disciplinas de conhecimentos geográficos e coordenadores de curso, com os quais 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas, além dos alunos concluintes do curso no ano 

letivo de 2017, que responderam a um questionário e, destes, alguns participaram de grupos 

de discussão. Optou-se por trabalhar com os alunos em fase de conclusão do curso por 

considerar que, nesta etapa, já tenham cursado grande parte das disciplinas de conhecimentos 

geográficos e realizado os estágios supervisionados, momento no qual tiveram a possibilidade 

de relacionar os conhecimentos sistematizados e a prática pedagógica na escola. 

A entrevista semiestruturada com os professores e coordenadores de curso, na 

perspectiva da pesquisa qualitativa, constituiu-se numa importante fonte de coleta de 

informações contextuais desta investigação. A interação verbal entre entrevistador e 

entrevistado, possibilitou a compreensão dos valores, significados e opiniões sobre a realidade 

em uma profundidade que dificilmente seria alcançada por meio de outras técnicas (GIL, 

1999; FRASER; GONDIM, 2004). Este tipo de entrevista caracteriza-se pela combinação de 

perguntas abertas e fechadas previamente definidas em roteiro e que possibilitam que o 

                                                 
5
 O curso de Geografia da UFG iniciou a reformulação de seu projeto pedagógico no ano de 2011 e sua 

aprovação final ocorreu em maio de 2017. Portanto, trata-se de duas versões do mesmo projeto, nas quais a PCC 

adquire configurações distintas. 
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entrevistado discorra sobre o tema da pesquisa e, ao mesmo tempo, sua flexibilidade permite 

que o entrevistador adicione outras questões inerentes às circunstancias da entrevista de modo 

a complementar as informações. 

Em maio de 2017 foram enviadas, via e-mail, cartas-convite a dezoito professores 

(sete da UEG e onze da UFG) que lecionaram disciplinas de conhecimentos geográficos no 

curso de Licenciatura em Geografia durante o primeiro semestre letivo do ano 

correspondente, dentre os quais apenas cinco responderam. Em seguida, os outros treze 

professores foram procurados pessoalmente pelo pesquisador e, com isso, outros seis 

aceitaram e participaram da pesquisa. Os demais não tiveram disponibilidade para participar, 

tendo como justificativa outros compromissos. Ao todo, foram entrevistados onze professores 

formadores, sendo cinco da UEG e seis da UFG. 

Verifica-se, dentre os professores formadores e coordenadores entrevistados, perfis 

diversificados: diferentes percursos formativos, experiências profissionais e temas de pesquisa 

e estudos. Identificar as especificidades de cada um destes sujeitos permitiu a compreensão 

das informações coletadas nas entrevistas, acreditando que o percurso formativo e profissional 

indica como estes se relacionam, percebem e vivenciam o fenômeno investigado (FRASER; 

GONDIM, 2004), e qualifica o lugar de fala dos sujeitos interlocutores desta pesquisa. O 

perfil destes sujeitos foi traçado a partir das informações publicadas no Currículo Lattes 

destes professores. 

Após a etapa das entrevistas, foi aplicado um questionário semiestruturado, composto 

por questões fechadas e abertas, aos alunos concluintes dos cursos analisados no intuito de 

explorar as percepções destes sobre as práticas pedagógicas de seus professores, que 

possibilitam a articulação entre a formação universitária e a prática profissional. O 

questionário, na perspectiva da pesquisa qualitativa, situa-se como uma técnica que possibilita 

coletar informações sobre conhecimentos, crenças, valores, interesses e expectativas de um 

grande número de sujeitos simultaneamente (GIL, 1999) e foi adotado nesta investigação 

como técnica exploratória e complementar às informações obtidas com os alunos concluintes 

dos cursos analisados. Neste sentido, o questionário foi entregue a 23 alunos da UFG (dentre 

os quais 17 responderam) e 9 da UEG (os quais todos responderam), suas questões versaram 

sobre o perfil dos alunos e suas experiências formativas nas disciplinas de conhecimentos 

geográficos, bem como o desenvolvimento das atividades de PCC nestas. 

Os resultados deste questionário subsidiaram o planejamento dos grupos de discussão 

desenvolvidos entre os meses de novembro e dezembro de 2017. Esta técnica de coleta de 

informações, por sua vez, possibilitou o acesso e a reconstrução das experiências coletivas 



23 

 

 

(WELLER, 2006) do grupo de alunos com o fenômeno investigado, ou seja, a reconstrução do 

percurso didático-pedagógico das atividades desenvolvidas nas disciplinas de conhecimentos 

geográficos e que vislumbraram uma articulação entre os conhecimentos geográficos e a 

prática profissional do professor de Geografia. Destaca-se que esta técnica é caracterizada 

pela interação entre um grupo de sujeitos que compartilham características ou experiências 

comuns e que, a partir de questões gerais sobre um determinado tema, discutem e refletem 

sobre ele. Deste modo, as informações obtidas por meio do grupo de discussão não estão 

circunscritas às opiniões individuais dos alunos, elas “refletem acima de tudo as orientações 

coletivas ou as visões de mundo do grupo social a qual o entrevistado pertence” (p. 245). 

Foram desenvolvidos dois grupos de discussões, nos quais foi solicitado que os alunos 

reconstruíssem o encaminhamento teórico-metodológico conferido à PCC nas disciplinas e 

que avaliassem como estas contribuíram com sua formação como professores de Geografia. 

Buscou-se, por meio desta técnica, capturar a essência das experiências formativas 

vivenciadas pelos alunos e reconstruir os percursos didático-pedagógicos traçados pelos 

professores formadores na articulação entre os conhecimentos geográficos e o contexto de 

atuação profissional do professor de Geografia. Os alunos da UEG compuseram o grupo 1 e 

os da UFG o grupo 2, respectivamente. 

Considerando que a PCC se configura como um componente curricular que pode ser 

desenvolvido pelo professor formador no decurso da disciplina e que não se restringe a um 

momento específico, a utilização da técnica de observação das aulas tornou-se inviável em 

virtude do tempo de realização da pesquisa, uma vez que tal procedimento iria requerer que 

fossem acompanhadas as aulas durante todo o semestre letivo, em diferentes disciplinas e em 

ambas as instituições. É evidente que, tratando-se de uma pesquisa sobre práticas 

pedagógicas, a observação de aulas qualificaria ainda mais a coleta de informações e a 

análise, no entanto, o tempo destinado ao mestrado e a amplitude do recorte adotado não 

possibilitou que este procedimento de pesquisa fosse realizado. 

Os resultados desta investigação estão sistematizados e discutidos ao longo dos três 

capítulos que compõem a presente dissertação. No primeiro capítulo são apresentadas 

reflexões sobre a concepção de PCC sistematizada nos documentos oficiais que regulamentam 

os cursos de licenciatura no Brasil, contextualizadas na reforma curricular destes cursos, 

empreendida a partir da década de 1990. Ao final deste, são focalizadas as discussões acerca 

do objeto de pesquisa no campo epistemológico da Geografia, tendo como referência as 

investigações desenvolvidas no âmbito dos programas de pós-graduação (mestrado e 

doutorado) que tratam da formação de professores.  
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O segundo capítulo é destinado a discutir o percurso de efetivação das políticas 

curriculares regulamentadas pelas DCNs no interior dos cursos analisados para, então, 

discorrer sobre o processo de recontextualização da PCC aos níveis dos projetos pedagógicos 

destes cursos e de seus encaminhamentos teórico-metodológicos nas disciplinas de 

conhecimentos geográficos. Sua base empírica sustenta-se no cruzamento das informações 

coletadas por meio da análise dos referidos projetos, dos planos de ensino, das entrevistas 

realizadas com os professores formadores e coordenadores de curso, dos questionários e 

grupos de discussão realizados com os alunos concluintes. 

No terceiro capítulo são apresentados e discutidos os desafios que permeiam o 

desenvolvimento da PCC no interior dos cursos analisados e, além disso, são tecidas 

considerações sobre a teoria da base de conhecimentos para o ensino, desenvolvida por Lee 

Shulman, destacando-a como uma referência para a compreensão das implicações da PCC nos 

cursos de formação de professores de Geografia. Como contributo desta pesquisa, apresenta-

se um percurso didático que, podendo ser tomado como possibilidade para as práticas 

pedagógicas dos professores formadores nos cursos de Licenciatura em Geografia, vislumbra 

a construção do conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico por meio da interconexão 

entre esses dois saberes nas disciplinas do curso. 

Por fim, destaca-se que a presente investigação conta com aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (Parecer Consubstanciado n. 1.996.930, 

emitido em 03/04/2017). 
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CAPÍTULO 1 

 

A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR NO CONTEXTO DAS 

POLÍTICAS CURRICULARES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

“O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é 

trajetória, viagem, percurso. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é 

documento de identidade.”  

(Tomaz Tadeu da Silva, 2005). 

Neste capítulo são apresentadas discussões sobre a concepção de Prática como 

Componente Curricular (PCC) sistematizada na legislação educacional brasileira
6
, tendo 

como base a análise dos textos curriculares que regulamentam o desenvolvimento dos cursos 

de formação de professores. Neste contexto, a publicação da LDBEN nº 9.394/1996 é o marco 

inicial adotado para a análise, uma vez que foi em seu Art. 65 que a obrigatoriedade da PCC 

nos cursos de licenciatura começa a ser delineada. Os resultados da análise documental 

empreendida e o levantamento das investigações sobre formação de professores de Geografia 

subsidiam as discussões tecidas ao longo desta pesquisa. 

Inicialmente é proposta uma discussão7 acerca do currículo para, então, contextualizar 

a leitura sobre as políticas curriculares para a formação de professores no Brasil após a 

LDBEN nº 9.394/1996. Em seguida, as discussões são direcionadas aos sentidos atribuídos à 

prática que estão sistematizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores (DCNs) e sua gênese como componente curricular dos cursos de licenciatura, 

caracterizando e distinguindo-a do Estágio Curricular Supervisionado.  

Por fim, são focalizadas as discussões em torno da PCC no campo epistemológico da 

formação de professores de Geografia. Com base nas pesquisas desenvolvidas nos programas 

de pós-graduação em Geografia entre 2002 e 2017, que investigaram questões relacionadas à 

formação de professores, foram identificadas teses e dissertações que apresentam discussões 

relacionas à PCC nos cursos de Licenciatura em Geografia. 

                                                 
6
 Parte das discussões apresentadas neste capítulo foi exposta no GT Currículo e Políticas Educacionais no 

Ensino de Geografia durante o XII Encontro Nacional da Associação de Pós-Graduação em Geografia 

(ENANPEGE), realizado em Porto Alegre (RS) entre os dias 12 e 15 de outubro de 2017, e foi publicada nos 

anais do evento. Disponível em: <www.enanpege.ggf.br/2017/anais/>. 

 
7
 O intuito não é estender o debate sobre as teorias curriculares, já que elas não são o foco desta pesquisa. Para 

maiores aprofundamentos, sugere-se a leitura de autores como Silva (2005) e Lopes e Macedo (2011), que 

constituem importantes referências teóricas sobre o tema.  
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1.1 Políticas curriculares para a formação de professores no Brasil 

 

O currículo não se resume ao documento organizador dos conteúdos de um 

determinado curso ou nível de ensino, tampouco a uma área burocrática responsável pela 

definição de procedimentos, métodos e técnicas a serem adotadas pelos professores, tal como 

foram propostas nas primeiras teorizações do campo. Trata-se, a priori, de um campo 

científico guiado por questões sociológicas, políticas e epistemológicas do conhecimento.  

Deste modo, compreender o currículo na contemporaneidade implica situá-lo no 

contexto de relações de poder, qualificando-o como um campo de disputas, um território 

político. O texto resultante destas disputas curriculares transmite visões particulares e 

interessadas, produz identidades sociais e individuais e é marcado pelas formas de 

organização da sociedade e da educação (MOREIRA; SILVA, 2011). Assim, o currículo 

expressa os interesses de grupos, classes e instituições que, no jogo das relações de poder, 

define qual é o conhecimento considerado válido e importante. 

Compreende-se o currículo como uma política cultural pública, uma vez que sua 

produção envolve o embate entre os sujeitos e suas concepções de conhecimento e formas de 

ver, entender e construir o mundo (LOPES; MACEDO, 2011). Neste entendimento, a 

produção das políticas curriculares é um processo dinâmico e complexo de disputas 

discursivas entre diferentes sujeitos histórico-culturais que buscam legitimar suas demandas e 

produzir sentidos para o currículo, no qual diferentes discursos e proposições são 

incorporados aos textos, onde são disputadas demandas, criados sentidos e articuladas 

agendas em busca de estabelecer um consenso, ainda que provisório, sobre um projeto que 

tende a tornar-se hegemônico (DIAS, 2009). Neste processo de negociação, “os protagonistas 

atuam, com seus argumentos, na construção de articulações políticas, no contexto de 

influência e nos demais contextos de produção da política” (DIAS; LOPES, 2009, p. 85).  

Para além das análises que enfocam a política institucional do Estado e a importância 

dos organismos internacionais na definição dos textos curriculares, nesta pesquisa entende-se 

que é necessário sublinhar também a atuação de sujeitos e entidades representantes da 

comunidade epistêmica de formação de professores
8
 que, articulando diferentes demandas e 

discursos, influenciaram nas decisões sobre a política de formação docente no Brasil. Não se 

trata de descartar a importância dos agentes políticos do Estado e do governo, bem como da 

                                                 
8
 Por Comunidade Epistêmica, entende-se ser uma rede de profissionais com reconhecida experiência e 

competência numa determinada área de conhecimento e que tem algo relevante a dizer sobre, influenciando as 

definições de políticas.  
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influência dos organismos internacionais na formulação dessas políticas, mas de evidenciar a 

atuação da comunidade epistêmica, acreditando que este caminho possibilita a compreensão 

das demandas que foram incorporadas ao currículo dos cursos de formação de professores, 

dentre elas a centralidade da prática, que resultou na definição desta como componente 

curricular, que é o foco desta investigação. 

No contexto do debate em torno do redesenho curricular das licenciaturas, acentua-se 

ainda uma crítica à separação entre a produção dos currículos e sua efetivação na prática 

pedagógica, ou seja, entre as dimensões do que é prescrito e do que é praticado (MACEDO, 

2006). A primeira refere-se ao currículo como texto normativo, regulador e prescritivo, as 

propostas curriculares oficializadas no âmbito do Estado, e a segunda está ligada à dimensão 

das práticas curriculares cotidianas desenvolvidas em sala de aula, sempre associadas às 

possibilidades e às circunstâncias complexas nas quais os sujeitos estão inseridos. Nesta 

pesquisa, o currículo prescrito é analisado a partir dos documentos que orientam a 

organização dos cursos de formação de professores no Brasil (LDBEN nº 9.394/1996 e 

DCNs) e dos projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Geografia analisados. A 

dimensão do currículo praticado, por sua vez, é compreendida a partir dos encaminhamentos 

teóricos e metodológicos desenvolvidos nas disciplinas de conhecimentos geográficos. 

Neste capítulo é focalizada a dimensão do currículo prescrito a partir da análise dos 

documentos curriculares que tratam do campo de formação de professores no Brasil, 

buscando compreender a articulação das demandas discursivas disputadas pela comunidade 

epistêmica de formação de professores no campo das reformas educacionais da década de 

1990, que culminaram na obrigatoriedade da “Prática como Componente Curricular” nos 

cursos de licenciatura, suas concepções e implicações na formação dos professores. 

Destaca-se que a década de 1990 foi marcada por uma intensa produção científica no 

campo das políticas educacionais brasileiras. Não obstante, estes estudos estão vinculados ao 

contexto de redemocratização pelo qual o país passava e pelo fortalecimento dos debates em 

torno das políticas curriculares e da necessidade de reformulação dos cursos de formação de 

professores, os quais tomam o currículo como elemento central nas reformas. Dentre os textos 

que emergiram desta fase, tem destaque, no contexto desta pesquisa, a LDBEN nº 9.394/1996 

e as DCNs para a Formação de Professores da Educação Básica de 2002 e 2015. 

Quanto a LDBEN nº 9.394/1996, é possível afirmar que ela definiu os rumos da 

educação no Brasil e mobilizou a formulação de discursos em defesa de uma nova política 

curricular para a formação de professores. Esta formação foi defendida, neste documento, 

como um eixo estratégico para a efetivação das reformas educacionais e tornou-se objeto de 
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interesse de diversos grupos e instituições, além de pauta da agenda de intervenção do Estado. 

Em suma, pretendia-se formar profissionais que fossem capazes de executar as reformas nas 

bases da educação para atender ao contexto econômico, social e político emergente. Bem 

como ressaltado por Cavalcanti (2011, p. 3), tais reformas se inserem “na lógica da formação 

por competências, na preocupação com os resultados e com a eficiência, com o menor custo 

da formação, com a qualidade, a eficácia, a produtividade, a flexibilidade; [exercendo] maior 

vinculação ao mercado, às empresas” e à política econômica neoliberal.  

Repensar a estrutura e a organização dos cursos de formação de professores para a 

Educação Básica constituiu-se como parte fundamental das reformas educacionais em curso 

(CURADO SILVA, 2011). Esta proposta é evidenciada quando, no Art. 61 da LDBEN, 

colocam-se como finalidade da formação de professores “atender aos objetivos dos diferentes 

níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do 

educando” (BRASIL, 1996, p. 20).  

Entre seus artigos e incisos, a LDBEN nº 9.394/1996 redefine o cenário da formação 

dos professores no Brasil (CAMPOS, 2002), destinando o seu Título VI para tratar 

especificamente “Dos Profissionais da Educação”. Neste, são destacados como base para a 

formação de professores: associação entre teorias e práticas (Art. 61), formação mínima em 

nível superior por meio dos cursos de licenciatura (Art. 62), formação pedagógica para 

graduados não licenciados (Art. 63) e a obrigatoriedade da prática de ensino de, no mínimo, 

trezentas horas (Art. 65). Esse último artigo tem atenção especial na presente pesquisa, uma 

vez que foi a partir da proposição das trezentas horas em práticas de ensino para além dos 

Estágios Supervisionados, já previstos em legislações anteriores, que a proposta da Prática 

como Componente Curricular começa a ser delineada. 

De acordo com Brzezinski (1997), a LDBEN nº 9.394/1996 é permeada de avanços e 

retrocessos no que concerne à formação e à valorização dos profissionais da educação. Ao 

analisar criticamente os artigos e incisos que compõem a referida lei, a autora argumenta que, 

simultaneamente, delineia um quadro de possibilidades e perplexidades a este cenário. 

Avança ao exigir que o ingresso na carreira do magistério público se dê por meio de concurso 

de provas e títulos, e ao garantir o direito ao aperfeiçoamento profissional continuado com 

licenciamento periódico remunerado e à progressão funcional com base na titulação. No 

entanto, retrocede ao apresentar uma indefinição na concepção de profissionalização docente 

e permitir a substituição da base teórica da formação acadêmica pela atuação prática em sala 

de aula ou por experiências acumuladas em outras atividades e a possibilidade da formação 
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mínima, ainda que em caráter transitório, em nível médio na modalidade normal para atuação 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

De fato, a LDBEN nº 9.394/1996 abriu caminho para uma reforma estrutural no 

campo educacional brasileiro e, dentro desta, o da formação de professores. A partir desta, 

tem-se a emergência da demanda por profissionais com formação em nível superior, o que 

culminou na expansão da oferta de cursos de licenciatura por meio de instituições de ensino 

superior não universitária, sobretudo em faculdades privadas, e a reestruturação do currículo 

destes cursos, procurando superar a clássica dicotomia entre teoria e prática, infundida na 

organização curricular por competências.  

No intuito de efetivar as mudanças propostas na referida lei, em 2002 o CNE publicou 

as DCNs para a Formação de Professores da Educação Básica. Buscou-se superar os desafios 

que permeavam os cursos de licenciatura brasileiros, dentre eles, a separação entre as 

disciplinas de conteúdos específicos e as disciplinas pedagógicas, a dicotomia entre os cursos 

de bacharelado e licenciatura e a desarticulação entre a formação universitária e a realidade 

das escolas (DIAS-DA-SILVA, 2005). Assim, procurava-se estabelecer um novo cenário para 

os cursos de formação de professores, dotados de um sistema de significados próprios e com 

uma identidade particular, diferenciando-se dos cursos de formação de bacharéis, dentre eles 

o curso de Geografia.  

De acordo com Leão (2008), existe nos documentos do CNE uma tentativa de 

construir uma terminalidade, do ponto de vista do estado terminal do egresso, e uma 

integralidade, do ponto de vista da autonomia curricular, para os cursos de licenciatura. Ao 

dispor sobre o processo de elaboração dos projetos pedagógicos específicos para os cursos de 

formação de professores, o CNE estabeleceu, por meio de suas resoluções, a exigência da 

definição de currículos próprios para as licenciaturas, distintos dos cursos de bacharelado. Tal 

proposta evidencia a preocupação do MEC em romper com o caráter bacharelesco dos cursos 

de licenciatura e com a lógica que dividia o curso em duas etapas: formação teórica e prática. 

Constituir uma identidade para os cursos de formação de professores representou, sem dúvida, 

um dos maiores desafios para as DCNs. 

Para a organização destas diretrizes, em 1997, por meio do edital nº 04/97, a Secretaria 

de Educação Superior do MEC convidou diferentes entidades de representação, organizações 

e instituições de ensino a enviar propostas que foram tomadas como demandas na 

sistematização do documento, destacando-se a incorporação de diferentes discursos sobre a 

formação docente no texto curricular. Bem como foi destacado no parecer de sua aprovação, 

na tentativa de ser representativo, ao texto das DCNs foram incorporadas contribuições de 
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universidades, entidades, sindicalistas e secretarias de educação, além de ter suas propostas 

levadas para discussões em audiências públicas, tendo sido realizados cinco encontros 

regionais e um nacional. 

Neste contexto, destaca-se que a pesquisa desenvolvida por Dias (2009) representa 

uma importante referência para a compreensão das disputas discursivas que resultaram na 

formulação dos textos políticos que orientam a formação de professores no Brasil atualmente. 

Em seu trabalho, a autora ressalta a atuação da comunidade epistêmica de formação de 

professores e suas influências na definição destas políticas curriculares. Ao analisar o 

processo de articulação e negociação de demandas que culminou na definição das DCNs, 

constatou que houve o empenho por estabelecer um currículo integrado em oposição a uma 

formação de viés acadêmico, e que a luta pelo reconhecimento de demandas pela definição 

curricular resultou na incorporação dessas por parte do Estado na formulação das recentes 

políticas curriculares para a formação de professores. 

Dentre as demandas emergentes disputadas nestas políticas e que foram incorporadas, 

a autora supracitada, a partir dos resultados de sua pesquisa, destaca os discursos em defesa 

do protagonismo dos professores, da pesquisa como princípio formativo, da mudança no lócus 

de formação, da busca pela profissionalização docente, da proposição de modelos curriculares 

integrados e da centralidade da prática no processo de reestruturação dos cursos de 

licenciatura. No contexto de produção das DCNs, bem como dos pareceres do CNE que a 

antecederam, diversas discussões apresentadas por autores, referências do campo 

epistemológico de formação de professores, sobre os desafios das licenciaturas foram tomadas 

como base e justificativa para a reforma. Debates sobre a importância da dimensão prática, 

dos saberes inerentes à prática profissional e as críticas à perspectiva da racionalidade técnica 

nos modelos de formação vigentes estão dentre as proposições.  

A prática adquiriu centralidade nas políticas curriculares de formação docente, 

configurando-se como um discurso hegemônico (DIAS; LOPES, 2009), e foi defendida como 

possibilidade de superação das dificuldades e limitações da formação, como um importante 

eixo articulador do currículo. Este discurso em defesa da prática é influenciado por diferentes 

abordagens e concepções teórico-metodológicas, que ressaltam, dentre outras, a formação de 

profissionais “prático-reflexivos”, as competências profissionais, a simetria invertida e a 

pesquisa como eixos estruturantes para a reformulação dos cursos. 

Real (2012) corrobora com este debate ao salientar que a proposta da Prática como 

Componente Curricular nos cursos de licenciatura está relacionada ao processo de 

ressignificação da relação entre teoria e prática, que foi influenciada pelas proposições 
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teórico-metodológicas de Donald Schön (2000), sobre a formação do professor pesquisador 

de sua prática; de Maurice Tardif (2000), sobre a necessária ampliação dos tempos destinados 

à prática nos cursos de licenciatura; e de Philippe Perrenoud (2001), sobre as competências 

necessárias para ensinar. Tais influências são visíveis quando analisados os pilares da 

reforma, expressos no Art. 3 da resolução que estabeleceu as DCNs. 

 

Art. 3º – A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades 

da educação básica observarão princípios norteadores desse preparo para o exercício 

profissional específico, que considerem: 

I – a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 

II – a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, 

tendo em vista: 

a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar 

àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o 

que dele se espera;  

b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, habilidades e 

valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são 

colocadas em uso capacidades pessoais;  

c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências;  

d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que possibilite o 

diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, consideradas as 

competências a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso 

eventualmente necessárias. 

III – a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que 

ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como 

compreender o processo de construção do conhecimento (BRASIL, 2002, p. 2, grifo 

nosso). 

 

De acordo com Curado Silva (2002), no processo de elaboração das DCNs e, em 

decorrência deste, na redefinição curricular dos cursos de licenciatura, o termo competências 

foi utilizado para justificar a necessidade de atribuir sentidos aos saberes escolares, 

enfatizando a dimensão técnica do saber-fazer docente, inserindo-se em uma perspectiva 

utilitária e imediatista do processo formativo do professor. Nas DCNs defende-se que o 

exercício da profissão perpasse o desenvolvimento de competências relacionadas à 

organização de situações de aprendizagem, administração da progressão das aprendizagens, 

trabalho em equipe, participação da gestão da escola, utilização de novas tecnologias, 

enfrentamento aos deveres e dilemas da profissão e administração da formação continuada em 

serviço, enfatizando a dimensão do trabalho prático em sala de aula. 

Leão (2008) destaca que as DCNs inverteram a lógica de organização curricular dos 

cursos de formação de professores, enfatizando uma organização a partir de um conjunto de 

competências a serem desenvolvidas em detrimento da tradicional listagem de disciplinas 

obrigatórias em formato de matriz, deslocando a referência das disciplinas para as 
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competências. Neste processo, as competências e habilidades – gerais e específicas – 

passaram a orientar a organização curricular dos cursos de formação de professores e, dentre 

eles, das Licenciaturas em Geografia. 

De acordo com Dias (2004), as competências constituíram um modelo paradigmático 

para a educação no século XXI em diversos países, dentre eles o Brasil, no qual são 

estabelecidas estreitas relações entre o currículo e a economia, assinalando a formação como 

um processo de preparação para o mundo do trabalho. No campo da formação de professores, 

os documentos do CNE reconhecem as competências como eixo de contextualização do 

conhecimento para o contexto da futura prática profissional, reforçando um viés pragmático e 

utilitarista que marginaliza a teoria e substitui os conhecimentos do professor pelos saberes – 

saber fazer, saber ser e saber conviver (MASSON, 2011).  

As DCNs ressaltam a aprendizagem por competências como possibilidade de 

enfrentamento da dicotomia teoria e prática. Neste documento, a competência é compreendida 

como uma capacidade de mobilizar “os conhecimentos adquiridos na reflexão sobre as 

questões pedagógicas e aquelas construídas na vida profissional e pessoal para responder as 

diferentes demandas das situações de trabalho” (BRASIL, 2002, p. 26). Diante desta 

concepção, foram prescritas, de modo generalizado, competências como o comprometimento 

com os valores da sociedade democrática, a compreensão do papel social da escola, o domínio 

de conteúdos a serem socializados e, de conhecimentos pedagógicos, o conhecimento dos 

processos de investigação e o gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. 

Segundo Masson (2011), o nível de generalidade com que as competências foram 

descritas nos documentos do CNE remete à proposta da formação do professor como um 

profissional adaptável às demandas do mercado. Esse movimento de flexibilidade das 

relações entre formação e trabalho está inscrito no cenário político-econômico neoliberal e 

suas proposições seguem orientações prescritas em acordos firmados entre o governo 

brasileiro e os organismos internacionais financiadores da educação. A formação inicial torna-

se flexível no sentido de permitir a aquisição de competências genéricas que garantam a 

adaptabilidade do professor às demandas da sociedade capitalista. 

O modelo de organização curricular pautado na aquisição e no desenvolvimento de 

competências, nos diferentes níveis e contextos, foi alvo de diversas críticas por parte de 

entidades sindicais de classe, associações, professores e pesquisadores que questionavam a 

valorização do caráter pragmático do saber-fazer e da preparação para o trabalho, colocando a 

educação a serviço da economia e deixando em segundo plano as questões do conhecimento. 
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Logo, as competências foram adotadas como instrumento de afirmação profissional dos 

professores, valorizando os saberes produzidos no exercício da profissão. 

Diante desse movimento de secundarização do conhecimento teórico em favor de um 

currículo baseado em competências, cabe destaque o argumento de Young (2011) em defesa 

de um currículo que garanta o acesso ao conhecimento sistematizado em virtude do 

desenvolvimento intelectual, processo que tem base em conceitos científicos e não 

habilidades a serem desenvolvidas. Segundo o autor, o conhecimento deve ser a base para o 

currículo e, por esse motivo, não pode ser deixado em segundo plano em quaisquer propostas 

curriculares. Em suma, defende-se que o curso de formação tenha por finalidade a garantia de 

que os alunos tenham acesso aos conhecimentos científicos sistematizados por especialistas 

nas diversas áreas, os quais eles não teriam acesso em outros contextos.  

No processo de reorientação curricular dos cursos de formação de professores, o 

destaque nas competências, aliado à ênfase dada à simetria invertida, ocasionou o 

estreitamento da formação (CURADO SILVA, 2002), fazendo com que toda a organização do 

curso, seus conteúdos e metodologias, fossem direcionados ao contexto de trabalho, à sala de 

aula na Educação Básica. De acordo com a autora, este termo é usado nas diretrizes para 

indicar que seja antecipada a experimentação de situações específicas do contexto 

profissional. Propõe-se que haja uma coerência na inter-relação entre os fundamentos teóricos 

estudados e a prática que deve ser vivenciada no decorrer da realização do curso. A ênfase na 

simetria invertida
9
, que também se faz presente nos discursos da comunidade epistêmica, é a 

pauta da organização dos conteúdos nos currículos. 

A concepção de ensino prático-reflexivo, defendida por Schön (2000), propõe um 

conhecimento construído a partir da reflexão-na-ação, evidenciando que as dimensões ensino, 

pesquisa e prática se dão de modo simultâneo. Esta perspectiva permeia os discursos 

presentes nos textos curriculares e privilegia a prática como espaço formativo, como elemento 

articulador do processo de formação. Cabe destacar que, em suas proposições, o autor 

apresenta como solução para o dilema entre teoria e prática a aula prática (entendida como 

momento de experimentar, levantar hipóteses, checar, validar e aplicar conhecimentos), que 

deve ocorrer ao longo de todo o curso de graduação. A aula prática é compreendida como 

“um lugar no interior do currículo para que os profissionais aprendam a refletir sobre suas 

próprias teorias tácitas a respeito dos fenômenos da prática” (SCHÖN, 2000, p. 234). 

                                                 
9
 Oriundo da Física, o conceito de simetria invertida é utilizado nas DCNs “como forma de antecipar nos cursos 

de formação de professores as situações próprias do exercício profissional” (CURADO SILVA, 2002, p. 36). 
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Dentre os discursos defendidos pelos representantes da comunidade epistêmica, se 

destacou, como uma proposição hegemônica, a defesa do professor como produtor de um 

conhecimento fundamentado na própria prática profissional e na aprendizagem de seus alunos 

(DIAS, 2009). Articulando essas demandas discursivas, buscou-se destacar que, por meio da 

pesquisa e da reflexão sobre a prática, os professores “têm a real dimensão dos problemas que 

atingem a educação brasileira” (DIAS; LOPES, 2009, p. 87).  

De acordo com o CNE, a pesquisa na formação de professores deve ser ressignificada, 

vinculando-se à prática e ao contexto de atuação profissional e diferenciando-se da pesquisa 

desenvolvida nas universidades (BRASIL, 2002a). Cabe às instituições de ensino superior, em 

especial as universidades, formar o profissional dotado de uma competência interrogativa, que 

se revele um pesquisador de sua própria prática. Neste sentido, a pesquisa assume lugar de 

destaque e deve permear toda a formação do professor, com vista a desenvolver neste as 

competências de um pesquisador. Esta concepção de formação do professor pesquisador é 

influenciada pelas formulações de Zeichner (1993) que, ao defender a pesquisa-ação como 

princípio educativo nos cursos de formação de professores, compreende-a como estratégia de 

ensino e como instrumento de transformação social (SILVA, 2013). 

As atividades de pesquisa alcançaram um patamar de grande visibilidade no contexto 

dos cursos de formação de professores em todas as instituições formadoras. Contudo, a prática 

da pesquisa no interior dos cursos de Licenciatura em Geografia encontra barreiras de 

diversas ordens, que vão desde a infraestrutura das instituições que ofertam os cursos (acervo 

bibliográfico, laboratórios, investimentos em projetos de pesquisa e regime de trabalho dos 

docentes) às características dos docentes e discentes do curso (FIORI, 2012).  

No contexto deste debate, Pimenta e Lima (2004) asseveram ainda que, ao destacar a 

importância atribuída à pesquisa, faz-se necessário evidenciar seus limites, que são de 

natureza política (condições de que o professor da escola pública dispõe para refletir e 

pesquisar e o interesse dos sistemas públicos de ensino em investir na valorização e no 

desenvolvimento de seus profissionais) e de natureza teórico-metodológica (as possibilidades 

efetivas de o professor pesquisar a prática e os aportes teóricos e metodológicos necessários 

para o desenvolvimento das pesquisas). 

Do ponto de vista epistemológico, o debate em torno da pesquisa, em particular a 

pesquisa-ação, na formação de professores perpassa a articulação entre teoria e prática ao 

criticar o paradigma positivista que polariza as dimensões do pensar e do agir. Miranda e 

Rezende (2006, p. 516) ressaltam que, para além de uma abordagem metodológica, a 

pesquisa-ação é “um posicionamento diante de questões epistemológicas fundamentais, como 
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a relação entre sujeito e objeto, teoria e prática, reforma e transformação social”. A partir da 

LDBEN nº 9.394/1996, e posteriormente nas DCNs, a pesquisa passa a ser adotada como um 

dos princípios articuladores entre teoria e prática nos cursos de licenciatura. 

Nesse sentido, a prática assume um espaço singular no currículo dos cursos de 

formação de professores, tida, em diversos momentos, como o conhecimento “real e 

verdadeiro”, prevalecendo sua relevância sobre a teoria. Com base nas críticas à racionalidade 

técnica dos cursos de licenciatura, a prática passa a configurar-se como eixo de articulação 

entre a formação e os contextos de atuação profissional nas DCNs. No contexto das análises 

desta pesquisa, as discussões focalizarão a centralidade da prática nas abordagens 

contemporâneas de formação de professores, seus sentidos e implicações nos textos 

curriculares, enfocando sua inserção como componente curricular dos cursos de licenciatura. 

 

1.2 A prática nas políticas de formação de professores e sua gênese como componente 

curricular 
 

Como foi pontuado anteriormente, a prática se apresenta como uma demanda voltada à 

superação do distanciamento entre a formação e o contexto de atuação profissional. Nesse 

sentido, é importante situar o debate acerca da relação teoria e prática no seio das abordagens 

contemporâneas de formação de professores. Diniz-Pereira (2014) apresenta uma análise 

crítica destas abordagens, agrupando-as em três grandes modelos paradigmáticos: de 

racionalidade técnica, que concebem a prática como local de aplicação de conhecimentos e o 

professor como técnico empenhado na resolução de problemas; de racionalidade prática, que 

entendem que os professores devem basear suas ações e seus fazeres nas experiências e nas 

práticas cotidianas; e de racionalidade crítica, que compreendem a educação como atividade 

histórica e social e buscam vincular a pesquisa ao ensino e ao currículo. 

Os modelos de racionalidade prática e crítica, embora apresentem algumas 

divergências de cunho teórico-metodológico, expressam concepções de professor, de ensino, 

de conhecimento e de teoria curricular que se articulam a uma compreensão da relação entre 

teoria e prática: a formação do professor centrada na pesquisa (SILVA, 2013). Ambos se 

opõem ao modelo de formação centrado na racionalidade técnica, também conhecido como 

epistemologia positivista da prática, que até o final da década de 1990 influenciava a 

organização dos cursos de formação de professores no Brasil10, e passam a conceber o 

                                                 
10

 Denominado de racionalidade técnica, permeou os cursos de formação de professores desde a década de 1930, 

também conhecido como modelo “3+1”, onde a formação era organizada em dois blocos distintos: disciplinas de 

conteúdos, ao longo dos três primeiros anos do curso, seguida de um ano de disciplinas pedagógicas. (DINIZ-

PEREIRA, 1999).  
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professor como sujeito ativo, criativo, autônomo e reflexivo sobre sua formação e prática 

profissional.  

Cavalcanti (2011) salienta que, em atendimento às orientações das DCNs, na década 

de 2000 os cursos de Licenciatura em Geografia reestruturaram seus Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPPs) e suas matrizes curriculares de modo a destinar maior carga horária à 

formação na modalidade específica, estágios e disciplinas de formação didático-pedagógica. 

Neste processo de reestruturação curricular, propôs-se que fossem cursadas, ao mesmo tempo, 

disciplinas específicas da ciência de referência (no caso, a Geografia) e de cunho profissional.  

Em síntese, na abordagem da racionalidade prática, que tem origem com os trabalhos 

de John Dewey, teoria e prática são entendidas como dimensões de um único processo, 

continuidade entre ensino e pesquisa. Destacam-se, neste modelo, as proposições sobre 

pesquisa-ação colaborativa, elaborada por John Elliott, e de ensino prático-reflexivo, proposta 

por Donald Schön. Para a abordagem da racionalidade crítica, a relação entre teoria e prática é 

caracterizada em virtude da valorização das teorias práticas pessoais dos professores (SILVA, 

2013), referindo-se às teorias que se vinculam diretamente com a prática educativa em lócus, 

sendo esta uma tentativa inicial de elevar a prática à condição de práxis. Dentre os 

colaboradores desta perspectiva destaca-se Zeichner (1993), ao desenvolver proposições que 

aliam a formação do professor reflexivo à do professor pesquisador.  

A formação centrada na pesquisa, na perspectiva da racionalidade prática, se 

caracteriza, por um lado, pela ênfase exagerada na prática, que recai em um praticismo 

(subordinação da teoria à prática), ou, por outro lado, pela instrumentalização da teoria (vista 

como aparelho de mudança da prática). Dias e Lopes (2009) ressalvam que, no âmbito deste 

discurso aglutinador da prática, pressupõe-se um antagonismo ao saber teórico, que somente é 

valorizado quando se tem a prática como ponto de partida e de chegada. Observa-se um 

deslocamento da importância da teoria em detrimento da prática sendo forjado nos textos 

sobre a formação de professores.  

No contexto destas críticas, é preciso ressaltar que “teoria e prática guardam entre si 

uma relação de contradição: mesmo sendo sempre e necessariamente vinculada à prática, 

teoria não é prática, não se reduz a esta e não pode orientar-se imediatamente pelo seu 

interesse” (MIRANDA; REZENDE, 2006, p. 516). Portanto, tem-se uma nova perspectiva, 

em que a teoria seja efetivada como prática, e não como princípio da instrumentalidade da 

ação, mas, sobretudo, aquela efetivada a partir da crítica da realidade social.  

Este entendimento da relação teoria e prática tem como pano de fundo uma concepção 

de práxis, considerando a formação de professores como espaço privilegiado para a efetivação 
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de uma educação para a emancipação e autonomia dos sujeitos. Nesta perspectiva de 

formação crítico-emancipadora, busca-se fundamentar a indissociabilidade entre teoria e 

prática na práxis (CURADO SILVA, 2011), entendendo a formação docente como uma 

atividade humana transformadora da realidade social. É na unidade teoria (conhecer) e prática 

(transformar) que a práxis se consolida.  

A formação de professores baseada na práxis transformadora da realidade é defendida 

como uma possibilidade de superação dos modelos pautados na racionalidade técnica, e de 

fortalecimento do caráter histórico e dialético da educação. No cenário das políticas de 

formação docente, as abordagens práticas e críticas têm articulado determinados 

entendimentos sobre professor (sujeito ativo, criativo e construtor de conhecimento), ensino 

(prática social e reflexiva), conhecimento (proveniente da prática e da pesquisa) e pesquisa 

(instrumento articulador entre teoria e prática), que resultaram nas propostas curriculares que 

têm dominado os discursos sobre formação de professores. 

Estas abordagens (práticas e críticas) realizam a crítica ao modelo da racionalidade 

técnica e propõem, ainda que de modo distinto, uma nova compreensão da relação entre teoria 

e prática, valorizando os conhecimentos que emanam das práticas dos professores. As 

articulações entre esses dois modelos culminaram, no caso brasileiro, na valorização da 

dimensão da prática profissional no processo de formação inicial dos professores.  

No âmbito da legislação, corroborando com os discursos disputados no campo da 

comunidade epistêmica, a prática é definida nas DCNs de demais pareceres e resoluções do 

CNE como componente curricular dos cursos de licenciatura, voltada para a superação das 

dificuldades deparadas na relação entre teoria e prática, para além dos Estágios Curriculares 

Supervisionados, os quais já integram os currículos da formação de professores desde a 

década de 1960. A partir da reformulação curricular dos cursos decorrente das DCNs 

publicadas em 2002, o currículo das licenciaturas passa a destinar oitocentas horas às 

atividades práticas, sendo quatrocentas horas em Estágio Curricular Supervisionado e 

quatrocentas em Prática como Componente Curricular.  

Desde sua primeira explanação, ainda sob a definição de “prática de ensino”, na 

LDBEN nº 9.394/1996, a PCC recebeu novos contornos que a consolidaram como um 

importante instrumento na reorganização curricular dos cursos de licenciatura no Brasil. Até o 

ano de 1996 os cursos de formação de professores tinham como componente curricular 

“Práticas de Ensino sob a forma de Estágio Supervisionado” e, a partir do Art. 65 da LDBEN, 

com a inclusão de 300 (trezentas) horas de práticas de ensino para além dos estágios 

supervisionados, é que a concepção de “prática” como componente curricular começa a ser 
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delineada. Portanto, do ponto de vista jurídico e normativo, este é o marco inicial de definição 

da PCC. 

Os pareceres CNE/CP nº 09/2001 e nº 28/2001, que subsidiaram a formulação das 

DCNs de 2002, apresentaram as fundamentações iniciais da Prática como Componente 

Curricular. O primeiro aponta a necessidade de um eixo articulador entre as dimensões 

teóricas e práticas nos currículos dos cursos de licenciatura e instaura a distinção entre a 

prática prevista na LDBEN nº 9.394/1996 e os Estágios Supervisionados, os quais compõem 

espaços curriculares distintos. O segundo parecer, por sua vez, conferiu contornos mais 

precisos à PCC ao explicitar uma compreensão desta e ao propor a complementação da carga 

horária, chegando a totalizar quatrocentas horas. As DCNs, ao incorporar as proposições 

destes pareceres, explicitaram orientações sobre a definição da carga horária dos cursos e 

organização da dimensão prática no currículo. Segundo o Art. 12 desta resolução: 

 

Art. 12º – Os cursos de formação de professores em nível superior terão a sua 

duração definida pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução específica sobre sua 

carga horária. 

§ 1º – A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço 

isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso; 

§ 2º – A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a 

formação do professor; 

§ 3º – No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes 

curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a 

sua dimensão prática (BRASIL, 2002, p. 5). 

 

A dimensão prática no currículo dos cursos de formação de professores recebe novos 

contornos a partir das DCNs. Buscando consolidar o previsto no Art. 65 da LDBEN, as DCNs 

passam a adotar uma concepção de prática mais como um componente curricular (BRASIL, 

2002a), como uma dimensão do conhecimento presente em todos os momentos do curso, 

numa perspectiva de reflexão sobre a atividade profissional. Em suma, as orientações 

estabelecem que os currículos dos cursos de formação de professores devem contemplar a 

dimensão prática em todas as suas disciplinas e não restringi-la aos estágios supervisionados. 

A expressão “Prática como Componente Curricular” foi explicitada nos pareceres que 

antecederam as DCNs e na Resolução CNE/CP nº 02/2002, em 19 de fevereiro de 2002, que 

instituiu a duração e a carga horária dos cursos de formação de professores para a Educação 

Básica, em que o Estágio Curricular Supervisionado e a Prática como Componente Curricular 

aparecem de modo distinto e contemplado com cargas horárias específicas no currículo dos 

cursos. Nesta, é proposto que aproximadamente 30% da carga horária mínima do curso seja 

destinada às atividades práticas, evidenciando sua importância como eixo estruturante da 

formação do professor.  
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De acordo com a resolução citada, os cursos de licenciatura deveriam integralizar no 

mínimo 2.800 (duas mil e oitocentas) horas, sendo: 1.800 (mil e oitocentas) horas para os 

conteúdos de natureza científico-cultural, 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular 

supervisionado, 400 (quatrocentas) horas de Prática como Componente Curricular e 200 

(duzentas) horas para atividades acadêmico-científico-culturais (BRASIL, 2002b), em um 

período mínimo de três anos. Como destacado por Diniz-Pereira (2011), o intuito de adotar 

essa expressão no documento foi de evidenciar a diferença, na lei, entre “Prática como 

Componente Curricular” e “Estágio Curricular Supervisionado”, e reforçar o princípio da 

articulação entre teoria e prática.  

A gênese da PCC esteve associada à tentativa de garantir a articulação das dimensões 

teóricas e práticas nos currículos dos cursos de formação de professores desde os primeiros 

períodos, fundamentar do ponto de vista teórico e metodológico a ação dos licenciandos na 

prática de estágio, responsabilizar os professores dos cursos de licenciatura pelo processo 

formativo do futuro professor em sua totalidade e garantir que a formação pedagógica não 

permaneça restrita às disciplinas pedagógicas e Estágio Supervisionado (OLIVEIRA, 2015). 

A PCC constitui-se como elemento que caracteriza os objetivos da reforma: instituir uma 

identidade e uma terminalidade própria aos cursos de licenciatura. 

Segundo Guimarães e Rosa (2006), uma das maiores dificuldades das instituições 

formadoras na reformulação dos cursos de licenciatura esteve relacionada à dificuldade na 

compreensão da distinção entre Estágio Supervisionado e Prática como Componente 

Curricular, ocasionada, sobretudo, pela novidade do conceito, que trazia pouca clareza acerca 

do que se propunha, e pela resistência das universidades em aproximar-se da realidade 

cotidiana dos professores da Educação Básica e tomá-la como uma referência para as práticas 

formativas. Diante das dificuldades em compreender, naquele momento, o significado e a 

proposta da PCC, no processo de reestruturação curricular e de construção dos projetos 

pedagógicos para as licenciaturas, as instituições interpretaram de modo diferenciado as 

orientações normativas apresentadas nas diretrizes, resultando em uma polissemia para o 

termo. 

Expressões como “prática curricular”, “prática pedagógica”, “prática docente” e 

“prática de ensino” foram adotadas para se referir à Prática como Componente Curricular em 

diversas instituições. Tais conceitos, distintos em suas abordagens teórico-metodológicas, 

apresentam concepções de prática que se distanciam da proposta da PCC, dentre as quais, em 

virtude de sua tradição no campo teórico brasileiro e fixação no texto da LDBEN nº 

9.394/1996, a prática de ensino teve destaque. De acordo com Weber (2002), interpretar 
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prática de ensino, tradicionalmente reconhecida como momento de aplicação da teoria, em 

equivalência à Prática como Componente Curricular se desdobra em uma leitura reducionista 

do processo, uma vez que não inclui como prática outras atividades relevantes à formação 

profissional, a exemplo dos debates sobre a profissionalização docente. 

Em 2005 o Conselho Nacional de Educação publicou o Parecer CNE/CP nº 15/2005 e 

esclareceu as distinções entre a Prática como Componente Curricular, o Estágio Curricular 

Supervisionado e as Práticas de Ensino. Neste documento, a PCC é compreendida como um 

conjunto de atividades formativas vivenciadas ao longo do curso, articuladas às disciplinas do 

currículo, que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de 

desenvolvimento de procedimentos próprios do exercício da docência; e o Estágio 

Supervisionado é compreendido como o conjunto de atividades de formação realizadas a 

partir da segunda metade do curso e sob a supervisão de professores da instituição formadora, 

no qual o estudante experimenta situações de efetivo exercício profissional.  

Neste contexto de esclarecimentos, fica evidente que a PCC não pode ser 

compreendida nem confundida como estágio, e tampouco ficar restrita às disciplinas de 

formação pedagógica. Constitui-se como espaço curricular de vivências, estudos e reflexões 

sobre os contextos e desafios da futura prática profissional, presente desde o início do curso e 

articulado às demais disciplinas do currículo, conservando objetivos e características 

diferentes dos estágios (GUIMARÃES; ROSA, 2006). A síntese das orientações dispostas no 

Parecer CNE/CP nº 15/2005, que distinguem o Estágio Curricular Supervisionado da Prática 

como Componente Curricular, é apresentada no quadro 1. 

Quadro 1 - Síntese das distinções entre a Prática como Componente Curricular e o Estágio 

Curricular Supervisionado 

Prática como Componente Curricular Estágio Curricular Supervisionado 

Mínimo de 400 horas Mínimo de 400 horas 

Desde o início do curso A partir da segunda metade do curso 

"ao longo de todo o processo formativo" "um tempo mais concentrado" 

Em outros espaços (secretarias de educação, sindicatos, 

"agências educacionais não escolares", comunidade) 
Em escolas (mas não apenas em sala de aula) 

Orientação/supervisão articulada ao trabalho 

acadêmico 
Orientação articulada à prática e ao trabalho acadêmico 

Tempo de orientação/supervisão: não definido 
Tempo de supervisão: que não seja prolongado, mas seja 

denso e contínuo. Tempo de orientação: não definido 

Fonte: Diniz-Pereira (2011, p. 211). 
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A Prática como Componente Curricular se difere do Estágio Curricular 

Supervisionado, ainda que possuam semelhante carga horária, em função do período 

destinado ao seu desenvolvimento (o Estágio é desenvolvido nos dois últimos anos do curso e 

a PCC é distribuída nas disciplinas ao longo de todo o curso), da duração (o Estágio é 

realizado em um tempo mais concentrado, enquanto a PCC deve permear todo o processo 

formativo), e do formato de orientação e supervisão (o Estágio é orientado pela instituição 

formadora e supervisionado pela escola de Educação Básica e a PCC é orientada e 

supervisionada unicamente pela universidade).  

Dessa forma, deve ser um componente articulado às disciplinas do currículo do curso e 

permear todo o processo formativo do licenciando, constituindo, assim, um importante 

referencial que teria a responsabilidade de orientar a reestruturação curricular dos cursos de 

formação docente, a fim de estabelecer uma articulação entre os conhecimentos específicos e 

pedagógicos em diferentes práticas numa perspectiva interdisciplinar. Essa prática curricular 

deve ser compreendida como um projeto integrador para o currículo dos cursos, enfatizando a 

prática como lugar de formação e articulação de saberes, e propiciando a integração entre 

conhecimentos teóricos e práticos.  

A concepção de Prática como Componente Curricular sistematizada nestes 

documentos é influenciada pelas proposições sobre o papel do professor como prático 

reflexivo e aula prática, competências e simetria invertida, sendo defendida como uma prática 

que deve permear todo o processo formativo, com início nos primeiros períodos do curso, 

onde sejam desenvolvidos exercícios que priorizem a pesquisa e a reflexão na e sobre a 

atividade profissional. Nesta compreensão, pressupõe-se que a PCC tenha a prática docente 

como objeto de estudo e que esta seja desenvolvida por meio da pesquisa, configurando-a 

como um princípio formativo. Desta forma, a organização curricular dos cursos de 

licenciatura deve permitir a superação do embate entre os modelos de racionalidade técnica 

conteudista e de prática do pedagogismo (OLIVEIRA, 2015). 

Após uma década da publicação do Parecer CNE/CP nº 15/2005, referido 

anteriormente, em julho de 2015 o CNE publicou a Resolução CNE/CP nº 02/2015, que 

define as novas e atuais DCNs. Neste documento, o CNE, na busca por conferir organicidade 

aos projetos formativos dos cursos e maior articulação entre as instituições de Educação 

Superior e Educação Básica, sinaliza seis princípios norteadores para a formação inicial e 

continuada de professores para a Educação Básica. Os cursos devem contemplar: sólida 

formação teórica e interdisciplinar; inserção dos estudantes de licenciatura nas escolas de 

educação básica da rede pública; contexto educacional da região; atividades de socialização e 
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a avaliação de seus impactos nesses contextos; aspectos relacionados à ampliação e ao 

aperfeiçoamento do uso da língua portuguesa e da capacidade comunicativa, oral e escrita; e 

questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade (DOURADO, 2015). 

Destaca-se, por sua vez, que a partir deste documento a práxis é explicitada como 

expressão da articulação entre teoria e prática. Esta concepção perpassa uma compreensão de 

formação baseada em uma relação dialética entre esses dois elementos, sinalizando para uma 

ampliação no entendimento deste conceito. Neste documento também são consolidadas novas 

demandas, que foram disputadas no campo epistemológico da formação de professores 

durante a primeira década do século XXI, a exemplo das diversidades étnico-raciais, de 

gênero, sexual e religiosa, da Língua Brasileira de Sinais e da Educação Especial, que até 

então eram definidas em legislações específicas. 

As questões relacionadas à PCC, neste documento, não são alteradas. Considerada um 

importante componente relacionado ao exercício docente, deve estar presente e permear todas 

as disciplinas da matriz curricular dos cursos, articulando conhecimentos específicos da área 

de formação às particularidades e objetivos destes conhecimentos na Educação Básica. Deste 

modo, se constitui como um espaço de reflexão sobre os conhecimentos, os objetivos, os 

contextos e os dilemas que permearão a prática profissional do futuro professor, colocando-o 

em contato com questões relacionadas à prática docente e aos problemas da profissão. 

Compreender a gênese e a concepção de PCC sistematizada nos documentos 

curriculares que orientam a formação de professores no Brasil perpassa os discursos 

defendidos no âmbito da comunidade epistêmica de formação de professores desde a década 

de 1990 que, baseados na crítica ao modelo de formação “3+1”, argumentavam em defesa da 

reforma dos cursos de licenciatura. Esta reforma, empreendida a partir da LDBEN nº 

9.394/1996, esteve baseada nos princípios da competência, da simetria invertida e da 

pesquisa. Tais proposições objetivaram aproximar o campo da formação acadêmica ao 

contexto da atuação profissional com a finalidade de formar um profissional competente, 

prático reflexivo e pesquisador, capaz de empreender as reformas educacionais propostas. 

Neste cenário, a obrigatoriedade da inclusão da PCC nos currículos dos cursos de 

formação de professores busca consolidar uma identidade própria aos cursos de licenciatura 

(diferenciando-os dos cursos de bacharelado) e, deste modo, a ênfase dada à simetria invertida 

neste processo propõe que haja uma correspondência direta entre os conhecimentos do 

currículo de formação e os que serão demandados do profissional em suas atividades laborais 

posteriormente. Em suma, propõe-se a formação do professor dotado de competências 

investigativas e reflexivas e que saiba lidar com os dilemas advindos da prática profissional. 
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Com o intuito de verticalizar as discussões, na sequência é apresentado o levantamento 

das pesquisas desenvolvidas no âmbito dos programas de pós-graduação em Geografia no 

Brasil e que versam sobre a formação de professores com vistas a compreender o modo como 

a PCC tem sido discutida no campo epistemológico do ensino de Geografia. Este 

levantamento tem como base o estado da arte que foi realizado pelo Núcleo de Pesquisa sobre 

Currículo, Ensino e Formação de Professores de Geografia (NUCEF)
11

 e refere-se às 

pesquisas desenvolvidas desde a criação dos programas até o ano de 2015
12

. Para 

complementar este levantamento, buscou-se, por meio do banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior (CAPES), as pesquisas defendidas entre os 

anos de 2016 e 2017.  

 

1.3 A Prática como Componente Curricular nas pesquisas sobre a formação de 

professores de Geografia 

 

Com base no referido levantamento, foram identificadas treze pesquisas desenvolvidas 

entre os anos de 2002 e 2017 que, ao discutir a formação de professores de Geografia, 

abordam questões relacionadas à PCC, dentre elas, nove teses de doutorado e quatro 

dissertações de mestrado. Vale destacar que apenas em um dos trabalhos (CARVALHO, 

2015) a PCC configura como objeto central de investigação, nos demais ela é tomada apenas 

como referência para subsidiar parte das discussões propostas.  

Ressalta-se que o intuito deste levantamento é evidenciar que, mesmo diante de quinze 

anos de obrigatoriedade da PCC nos cursos de licenciatura, o tema ainda é pouco explorado 

nas pesquisas sobre formação de professores de Geografia, diferentemente do que ocorre em 

outras áreas de conhecimento, como Ciências Biológicas, Química e Matemática (OLIVEIRA 

NETO, 2016). Ao apresentar discussões relativas à produção acadêmica sobre a PCC no curso 

de Geografia, para além de uma constatação, busca-se compreender como o tema tem sido 

discutido no âmbito das pesquisas sobre a formação de professores de Geografia.  

                                                 
11

 O NUCEF é formado por pós-graduandos e professores da linha de pesquisa em Ensino-Aprendizagem em 

Geografia do Programa de Pós-graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG e está 

sediado no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica. Entre os anos de 2014 e 2015, o grupo, 

sob a coordenação da professora Dra. Lucineide Mendes Pires, realizou um estado da arte das teses e 

dissertações publicadas nos sessenta e dois programas de pós-graduação em Geografia brasileiros e que versam 

sobre temas relacionados ao ensino e formação de professores. 

 
12

 Os dados coletados no levantamento do NUCEF referem-se às teses e dissertações defendidas nos Programas 

de Pós-graduação em Geografia até o dia 31/12/2015. O levantamento realizado pelo grupo encontra-se em fase 

de atualização. 
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No quadro 2 é apresentada a relação das teses de doutorado defendidas nos Programas 

de Pós-graduação em Geografia brasileiros que versam sobre a formação de professores e que 

apresentam discussões sobre a PCC. 

Quadro 2 – Teses defendidas sobre formação de professores de Geografia que abordam 

questões relacionadas à Prática como Componente Curricular 

Defesa Título da tese Autor (a) Instituição 

2008 

A influência das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério 

da Educação e Cultura para a formação de professores de 

Geografia da Educação Básica em Nível Superior 

Vicente de Paula Leão UFMG 

2009 
O processo de construção do conhecimento geográfico na 

formação inicial de professores 
Vanilton Camilo Souza UFG 

2013 
A formação do professor de Geografia: uma discussão sobre as 

exigências locais e regionais do norte de Minas 
Janete Aparecida Zuba UFU 

2013 
A Geografia e a formação de seus professores: o processo 

formativo dos professores para a Educação Básica 
Sandra Mendonça UFSC 

2013 
Culturas geográficas de alunos-jovens: uma referência para a 

formação de professores de Geografia 
Lucineide Mendes Pires UFG 

2013 
Entre a escola e a universidade: o produtivismo-aplicacionismo 

na formação de professores em Geografia 
Eduardo Donizeti Girotto USP 

2014 
A Cartografia na formação do professor de Geografia: 

contribuições da teoria do ensino desenvolvimental 
Loçandra Borges Moraes USP 

2016 
Formadores de profissionais em Geografia e identidades 

docentes 
Suzana Ribeiro Oliveira UFG 

2017 
O professor de Geografia e o conhecimento docente: diálogos 

na construção do conhecimento profissional 
Robson Alves Santos UFG 

Fonte: NUCEF (2016) e CAPES (2017).  

Elaboração: João Carlos de Lima Neto. 

Ao discorrer sobre a tentativa das DCNs de propor uma nova terminalidade e 

integralidade para os cursos de licenciatura, Vicente Leão (2008) destaca a importância da 

ampliação da carga horária destinada à articulação entre teoria e prática neste processo, isto é, 

as 400 horas de PCC. No entanto, o autor argumenta que a lógica que separava os conteúdos e 

a prática (o modelo de formação “3+1”) não foi efetivamente superada nos cursos de 

Licenciatura em Geografia de Minas Gerais, porque estes "continuam desrespeitando a lei, 

que prevê a introdução das práticas desde o primeiro período, assim como sua articulação com 

os conteúdos específicos da Geografia" (LEÃO, 2008, p. 60), ou seja, a PCC não é 

desenvolvida no âmbito dos cursos tal como previsto na legislação.  

Na pesquisa desenvolvida por Vanilton Souza (2009), as discussões foram suscitadas 

quando realizada a análise dos PPCs dos cursos de Licenciatura em Geografia de três 

universidades goianas. Nesta análise, destaca-se que a PCC é entendida de modo distinto em 

cada instituição, que perpassa a compreensão destas como “práticas interdisciplinares”, 

“atividades aplicadas” e “prática curricular que articula o conjunto de disciplinas específicas e 
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pedagógicas”. O autor ressalta que a PCC se insere no contexto de uma mudança estrutural 

dos cursos de formação de professores, sobretudo ao propor uma nova compreensão da 

relação entre teoria e prática nestes cursos e romper com o modelo de formação anterior. 

Janete Zuba (2013), ao analisar as alterações nas políticas curriculares para a formação 

de professores propostas nas DCNs, apresenta problematizações que caminham num sentido 

semelhante às apresentadas na primeira parte deste capítulo, como o caso da crítica à 

organização curricular baseada nas competências. No entanto, as discussões acerca da PCC se 

restringem a situá-la no contexto da resolução que estabelece a carga horária dos cursos de 

licenciatura e a discutir, ainda que em breves linhas, sobre diversidade na forma de 

organização da PCC nas instituições (articulada às disciplinas do currículo ou à criação de um 

novo componente), sobre a ausência de discussões na literatura especializada e sobre sua não 

efetividade nos cursos de Licenciatura em Geografia. 

Na pesquisa de Sandra Mendonça (2013) discute-se o processo de efetivação das 

reformas propostas pelas DCNs nos cursos de Geografia das universidades públicas do estado 

de Santa Catarina, no qual é destacado o movimento de construção dos projetos pedagógicos 

dos referidos cursos e que, nestes documentos, a PCC segue os termos das resoluções do 

CNE. Nesta pesquisa, diferentemente das anteriores, as discussões em torno da PCC não se 

restringem aos textos curriculares, estando presente nas questões problematizadas nas 

entrevistas com os professores formadores, indagados sobre como estes a compreendem e 

como a desenvolvem em suas disciplinas. 

Lucineide Pires (2013) insere as discussões a partir da análise curricular dos cursos de 

Licenciatura em Geografia das universidades públicas goianas, e destaca que estes seguem em 

conformidade com o que é exigido na legislação vigente (LDBEN nº 9.394/1996 e DCNs). 

Nesta análise, a PCC é contextualizada no seio das discussões em torno da necessária 

articulação entre teoria e prática, universidade e escola, conhecimentos específicos e 

conhecimentos pedagógicos. A autora aponta que a PCC tem sido desenvolvida por meio de 

visitas técnicas, realização de seminários e trabalhos em grupo, e que poucos professores das 

disciplinas de conhecimentos específicos têm se preocupado em desenvolver atividades de 

cunho teórico-prático que aproximem o contexto de formação de professores de Geografia ao 

da escola. 

A pesquisa de Eduardo Girotto (2013) visa evidenciar o predomínio do modelo 

aplicacionista-produtivista nos cursos de formação de professores de Geografia e, neste 

contexto, o autor investiga se a PCC e o Estágio Supervisionado têm sido desenvolvidos 

como instrumento de reprodução ou superação destes modelos. Nesta pesquisa foram 
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analisados os PPCs de dois cursos de Licenciatura em Geografia de universidades públicas de 

São Paulo e do Paraná, e entrevistados alunos e professores destas instituições, com vistas a 

compreender em que medida as práticas desenvolvidas nos cursos têm propiciado a 

manutenção ou a mudança do modelo aplicacionista de conhecimento que polariza a relação 

entre teoria e prática. Como resultado da investigação, o autor infere que os estágios e a PCC 

ainda são pensados e executados como aplicação de conhecimentos científicos na escola.  

A discussão realizada por Loçandra Moraes (2014) apresenta um cenário de desafios 

de efetivação da PCC em oito cursos de formação de professores de Geografia em Goiás, 

dentre os quais se destacam a falta de infraestrutura e de material didático, valorização das 

disciplinas específicas dos componentes físicos, insuficiência da carga horária destinada ao 

desenvolvimento do conteúdo específico e da prática, falta de tempo dos alunos, formação e 

experiência dos professores formadores. Ademais, discorre-se sobre os encaminhamentos 

teóricos e metodológicos conferidos à PCC, no qual são citados exemplos de atividades 

desenvolvidas nas disciplinas que articulam os conhecimentos específicos da cartografia e o 

ensino de Geografia. 

A pesquisa de Suzana Oliveira (2016) discute a identidade profissional do formador de 

professores de Geografia e sua relação com o conhecimento didático-pedagógico do 

conteúdo. Em sua pesquisa, a PCC é contextualizada nas políticas curriculares para a 

formação inicial de professores, pareceres e resoluções do CNE, e de quatro projetos 

pedagógicos de cursos de Geografia (no qual apenas um contempla a PCC), destacando-a 

como um dos recursos que o professor formador tem para aproximar as reflexões sobre a 

importância das disciplinas e dos conhecimentos geográficos à atuação profissional. A partir 

das entrevistas com os professores, a autora aponta um cenário propositivo da PCC na 

articulação entre conhecimentos específicos e pedagógicos, entre os conteúdos acadêmicos e a 

futura atuação profissional.  

Robson Santos (2017) defendeu a tese de que os formadores de professores são 

mediadores do diálogo entre os conhecimentos específicos da disciplina e os conhecimentos 

pedagógicos na construção do conhecimento profissional dos professores de Geografia. 

Dentre as discussões tecidas pelo autor, tem destaque a reforma dos cursos de formação de 

professores implementada a partir das DCNs em 2002 e os debates acerca da necessária 

superação da dicotomia entre teoria e prática e da oposição entre conteudismo e pedagogismo 

presente nos documentos do CNE, e que deram origem à atual proposta curricular que 

contempla as quatrocentas horas de PCC. Tem destaque ainda a presença de orientações sobre 
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a Prática como Componente Curricular nos projetos pedagógicos de cursos de Licenciatura 

em Geografia de duas universidades públicas em Goiás. 

Os resultados apresentados por Loçandra Moraes (2014) dialogam com as discussões 

que são suscitadas ao longo desta dissertação, sobretudo no que se refere aos desafios e aos 

modelos de PCC efetivados nas disciplinas que trabalham os conhecimentos geográficos. 

Pode-se destacar que as pesquisas de doutorado buscaram, na legislação nacional e nos 

projetos pedagógicos de curso, os fundamentos de compreensão da PCC e não problematizam 

suas concepções no campo epistemológico da formação de professores, mesmo porque a PCC 

não configurou como objeto específico de investigação.  

Com relação às dissertações encontradas, verificam-se discussões mais direcionadas 

ao tema da articulação entre os conhecimentos geográficos e pedagógicos, sendo que, em uma 

delas, a PCC é o objeto da investigação. Os trabalhos estão relacionados no quadro 3. 

Quadro 3 – Dissertações defendidas sobre formação de professores de Geografia que 

abordam questões relacionadas à Prática como Componente Curricular 

Defesa Título da dissertação Autor (a) Instituição 

2014 
O estágio na formação do professor de Geografia: relação 

universidade e escola 
Cláudia do Carmo Rosa UFG 

2015 
A formação do professor de Geografia na UFSC: concepção 

sobre o processo formativo 
Alan Fernandes Santos UFSC 

2015 
Licenciatura, bacharelado e Geografia: resistir ou reexistir, eis 

a questão?  
Lucas Ferraz Carvalho UNICAMP 

2017 
A Geografia acadêmica e a constituição do conhecimento 

pedagógico do conteúdo 
Anna Cristina Silveira UFMG 

Fonte: NUCEF (2016) e CAPES (2017).  

Elaboração: João Carlos de Lima Neto. 

Cláudia Rosa (2014) desenvolveu uma pesquisa sobre os desafios do Estágio 

Supervisionado em um curso de Licenciatura em Geografia e sua importância para a 

aproximação entre a instituição formadora de professores e a escola de Educação Básica. A 

PCC se insere no contexto das discussões sobre as políticas curriculares que regulamentam o 

desenvolvimento dos Estágios Supervisionados, sobretudo os pareceres e as resoluções do 

CNE, e é destacada como um elo de tensionamento das relações entre teoria e prática diante 

de um projeto integrador entre os conhecimentos geográficos e pedagógicos. No entanto, em 

sua análise, a autora afirma que a carga horária de PCC, no âmbito do curso analisado, tem 

sido destinada, em sua maioria, ao desenvolvimento de trabalhos de campo. 

A pesquisa de Alan Santos (2015) propõe-se a discutir os desafios do curso de 

Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina, dentre os quais aponta 

a ineficiência da PCC como um destes. As discussões que se articulam em torno da PCC 
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foram baseadas na avaliação que os alunos do curso realizam sobre o processo formativo e 

caminham no sentido de questionar o cumprimento das finalidades apontadas para a mesma 

na Resolução CNE/CP nº 02/2002. Dentre seus resultados, destaca-se que a maior parte dos 

alunos entrevistados considera que a PCC não cumpriu com sua finalidade e que as 

disciplinas do curso pouco relacionam seu conteúdo com o ensino de Geografia. 

Buscando compreender as mudanças ocorridas no currículo do curso de Licenciatura 

em Geografia da Universidade Estadual de Campinas após as DCNs, Lucas Carvalho (2015) 

focaliza as discussões sobre a PCC a partir dos discursos que defendem a necessidade da 

mudança curricular nos cursos de formação de professores, perpassando a construção dos 

conceitos de teoria e de prática nos documentos do CNE e na “tradução” destes ao nível dos 

projetos pedagógicos do curso de Geografia e das práticas pedagógicas dos professores.  

Anna Cristina Silveira (2017) desenvolveu sua pesquisa sobre a constituição do 

conhecimento pedagógico do conteúdo na formação de professores de Geografia, tendo como 

lócus o curso da Universidade Federal de Minas Gerais, e destacou a PCC como um eixo que 

potencializa a articulação entre os conhecimentos específicos e pedagógicos em disciplinas de 

núcleo comum entre a licenciatura e o bacharelado. Dentre os resultados de sua pesquisa, ao 

analisar a proposição curricular do curso, a autora destaca a existência de uma tendência de 

desarticulação entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento do conteúdo nas 

disciplinas e, como consequência, a ausência do conhecimento pedagógico do conteúdo na 

formação dos professores de Geografia. 

No contexto do debate sobre a PCC na formação de professores de Geografia tem 

destaque outra pesquisa que não se enquadra nos critérios adotados no levantamento por ter 

sido desenvolvida em programa de pós-graduação em Educação. Trata-se da investigação 

realizada por Morgana Oliveira (2015), intitulada A Prática como Componente Curricular na 

perspectiva da formação inicial do professor de Geografia para a Educação Básica. Nesta, a 

autora investigou a concepção dos professores formadores do curso de Geografia da 

Universidade do Oeste do Paraná sobre o processo formativo dos licenciandos, com ênfase na 

PCC. Dentre os procedimentos adotados para a coleta dos dados, destacam-se a análise do 

projeto pedagógico e dos planos de ensino, e a aplicação de questionários aos alunos e 

professores do curso. 

A investigação empreendida por Carvalho (2015) é a única que se propõe a discutir a 

construção epistemológica dos conceitos de teoria e prática, os quais alicerçam a concepção 

da Prática como Componente Curricular sistematizada nos documentos oficiais. Destaca-se 

que a presente pesquisa se distingue das demais investigações apresentadas no que tange a 
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abordagem da PCC no âmbito de todas as disciplinas que tratam dos conhecimentos 

geográficos no curso, não se restringindo a uma disciplina ou grupo de disciplinas.  

Considerando as características gerais da reforma, apresentadas ao longo deste 

capítulo, ressalta-se que os cursos de formação de professores de Geografia se inserem neste 

contexto de forma semelhante às demais licenciaturas em áreas de conhecimento específico e, 

por este motivo, em diversos momentos as discussões tecidas neste texto se mantiveram 

ligadas ao campo epistemológico da formação de professores e da Educação de modo geral, 

áreas nas quais houve uma intensa produção científica acerca do tema desta pesquisa.  

No próximo capítulo, as discussões são direcionadas para o contexto da formação de 

professores de Geografia nos cursos e instituições de ensino analisados, buscando entender o 

processo de recontextualização dos discursos oficiais nos Projetos Pedagógicos dos cursos e 

nas práticas pedagógicas dos professores formadores, sujeitos desta pesquisa.  
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CAPÍTULO 2 

 

A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR EM CURSOS DE 

LICENCIATURA EM GEOGRAFIA 

 

“É somente quando se apoia num conhecimento prévio das realidades que a pesquisa 

pode fazer surgir as realidades que ela deseja registrar.” 

(Pierre Bourdieu, 1930) 

Este capítulo é destinado a discutir o percurso de efetivação das políticas curriculares 

regulamentadas pelas DCNs nos cursos analisados para, então, discorrer a respeito das 

disposições sobre a Prática como Componente Curricular sistematizadas nos projetos 

pedagógicos dos cursos e de seus encaminhamentos teórico-metodológicos nas disciplinas de 

conhecimentos geográficos. Sua base empírica sustenta-se no cruzamento das informações 

coletadas por meio da análise dos projetos pedagógicos dos cursos, dos planos de ensino de 

disciplinas de conhecimentos geográficos, das entrevistas realizadas com os professores 

formadores e coordenadores de curso, e dos grupos de discussão realizados com os alunos 

concluintes. 

Compreender o processo de reestruturação curricular dos cursos de Licenciatura em 

Geografia a partir das DCNs de 2002, no que se refere à inclusão da PCC, requer entender o 

envolvimento dos professores neste debate, a forma como as discussões foram realizadas nos 

colegiados dos cursos e os dispositivos institucionais adotados pelas universidades para o 

cumprimento da legislação, para, então, analisar a síntese deste processo sistematizada nos 

PPCs e que subsidiam as práticas pedagógicas dos professores formadores. Em suma, o cerne 

deste capítulo consiste em apresentar e discutir os resultados contextuais da pesquisa, 

referentes às especificidades da formação de professores de Geografia nas instituições e 

cursos analisados, com vistas a compreender como a PCC é pensada e tem sido desenvolvida 

nas disciplinas de conhecimentos geográficos.  

Destaca-se que a proposta é realizar uma análise crítica acerca destes contextos em 

busca da compreensão do fenômeno, e não a comparação entre as instituições, cursos ou 

documentos. Ao contrapor os discursos apresentados no documento oficial à prática efetivada 

pelos professores formadores, o objetivo é reconhecer e problematizar os limites do 

documento frente à complexidade da prática pedagógica. Em síntese, este capítulo pretende 

responder a três questionamentos: como a PCC foi debatida no interior dos cursos e das 

instituições? Como ela é organizada? Como é desenvolvida? 
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2.1 Da regulamentação à efetivação: o debate sobre a Prática como Componente 

Curricular no interior dos cursos analisados 

 

Diante da publicação das DCNs em 2002, as instituições formadoras de professores, 

dentre elas a UFG e a UEG, reestruturaram seus cursos de licenciatura, com vistas a adequar-

se às exigências curriculares. Foi neste contexto que a UFG publicou a Resolução nº 631/ 

2003, que instaurou a sua política institucional para a formação de professores da Educação 

Básica. A formulação desta resolução situa-se num conjunto de debates realizados na 

universidade sobre a reformulação dos currículos dos cursos de licenciatura que, a partir da 

análise e interpretação das legislações, apresentou um quadro de componentes curriculares 

fundamentais para a elaboração de projetos para as diversas licenciaturas da instituição nas 

diferentes áreas de conhecimento (OLIVEIRA; DOURADO; GUIMARÃES, 2003). 

A UEG, por sua vez, aprovou entre os anos de 2002 e 2005, por meio de resoluções do 

Conselho Universitário, a reformulação dos projetos pedagógicos e a criação de novos cursos 

de licenciatura, e, em dezembro de 2006, a Resolução nº 359/2006, que determinou a criação 

de um currículo unificado para os cursos de Licenciatura em Geografia da instituição, com 

data retroativa a 2004. A proposta de criação de currículos unificados foi adotada para os 

diversos cursos de formação de professores da universidade e dispunha sobre questões 

relacionadas à composição, carga horária e integralização curricular.  

Cabe salientar que, neste contexto do repensar os cursos de licenciatura, se 

fortaleceram as discussões sobre a formação inicial de professores da Educação Básica no 

interior das universidades e, em decorrência destas, a consolidação de grupos de estudos e 

pesquisas sobre ensino e formação de professores nas diversas áreas do conhecimento e dos 

Fóruns de Licenciaturas
13

. A partir da LDBEN nº 9.394/1996, e posteriormente com as DCNs 

de 2002, o debate sobre as especificidades dos cursos de licenciatura tornou-se objeto da 

atenção das instituições formadoras, as quais se responsabilizaram por efetivar as mudanças 

propostas pelo MEC, formalizadas por meio dos pareceres e resoluções do CNE.  

Algumas pesquisas fornecem subsídios para as reflexões sobre a regulamentação e a 

efetivação da PCC nos cursos de Licenciatura em Geografia destas universidades. Dentre elas 

está o trabalho desenvolvido por Morais e Oliveira (2008; 2010), no qual foram analisadas as 

matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura em Geografia das principais instituições 

formadoras do estado de Goiás (PUC GOIÁS, UEG e UFG), buscando evidenciar a 

                                                 
13

 Os Fóruns das Licenciaturas criados nas universidades brasileiras desde a década de 1990 constituem espaços 

de permanente discussão sobre a formação e a profissionalização docente e de deliberação sobre as 

problemáticas das licenciaturas (MARQUES; DINIZ-PEREIRA, 2002).  
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articulação entre as disciplinas de conhecimentos geográficos e pedagógicos e sua 

importância para a formação dos professores de Geografia.  

A partir da análise das ementas das disciplinas presentes nos PPCs, elaborados pelas 

instituições supracitadas em 2005, as autoras observaram a abordagem de temas relacionados 

à educação nas disciplinas de conhecimentos geográficos e vice-versa. Contudo, apontaram a 

ausência de discussões acerca da PCC sistematizadas nos referidos projetos e que nas ementas 

das disciplinas as questões relacionadas à articulação entre Geografia e ensino não eram 

abordadas. Entende-se que, no contexto de elaboração destes documentos (2005), a PCC 

ainda se configurava como uma questão bastante incompreendida. O avanço nas discussões 

realizadas dentro das instituições e no interior dos cursos modificou significativamente este 

cenário e, consequentemente, as orientações sistematizadas nos PPCs. 

Tais incompreensões, que permearam o contexto de elaboração dos documentos 

oficiais pelo CNE, foram relatadas também por Diniz-Pereira (2011), ao indicar que as 

instituições de ensino superior brasileiras tiveram dificuldade em compreender as orientações 

do conselho sobre o significado e modo de operacionalizar a PCC no interior de seus cursos 

de licenciatura. No que se refere à presente pesquisa, observa-se que as discussões em torno 

do significado da PCC e de suas contribuições à formação de professores de Geografia, bem 

como a inclusão deste componente no currículo, ocorreram de maneira distinta nos cursos 

analisados, sobretudo em virtude de questões institucionais. 

Tal cenário é evidenciado a partir das análises de documentos institucionais e das 

entrevistas com os professores formadores, os quais relataram dificuldades no entendimento 

da PCC, uma vez que os documentos oficiais (neste caso, os pareceres e resoluções do CNE) 

eram abrangentes e confusos. O relato de um dos professores da UFG, que esteve envolvido 

no processo de elaboração do PPC, corrobora essa afirmação ao dizer que a PCC: 

 

[...] na verdade sempre foi uma dúvida muito grande, porque, quando a legislação 

criou ou começou a indicar a necessidade dessa Prática como Componente 

Curricular, a própria legislação era muito confusa em definir o que era. Então, 

durante muito tempo a gente discutiu aqui o projeto pedagógico do curso, mas sem 

de fato compreender como é que essa prática deveria ser inserida (Professor UFG). 

 

Essa “confusão” está relacionada à compreensão equivocada do significado de 

“prática” para além das atividades de Estágio Supervisionado, tal como foi discutido no 

capítulo anterior. Do cenário de obrigatoriedade da PCC trazido pelas DCNs, as instituições e 

os cursos foram levados a reestruturar seus currículos sem que, de fato, houvesse um 

entendimento do que seria a PCC e de como ela deveria ser desenvolvida. No caso do curso 
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de Geografia da UEG, por exemplo, uma das professoras entrevistadas afirmou que até a 

reformulação curricular ocorrida em 2009: 

 

[...] se fazia um trabalho apriorístico, de tentativa, acerto e erro. Não se sabia muito 

bem o que era isso. Estávamos com um projeto político do curso [referindo-se ao 

PPC de 2005] que não deslumbrava a Prática como Componente Curricular 

(Professora UEG). 

 

Ainda que a compreensão deste componente não estivesse suficientemente esclarecida 

no período em que foi proposta, os resultados das entrevistas e da análise dos PPCs indicam 

um avanço nas discussões em torno da PCC na UEG, em relação ao que tem se constatado em 

outras instituições, conforme se pode verificar nas pesquisas de Carvalho (2015) e Oliveira 

(2015). De acordo com uma das professoras que compõe o colegiado do curso de Geografia 

desta universidade:  

[...] desde o primeiro momento, embora haja a obrigatoriedade por parte da lei para 

todos os cursos de licenciatura, nós tínhamos uma discussão bastante apurada, tanto 

no NDE como no colegiado, para que houvesse de fato esse efetivo funcionamento 

da Prática como Componente Curricular, entendendo realmente que ela vai 

contribuir para a formação do aluno para que ele seja um professor melhor 

qualificado, para que ele entenda de fato e possa estar relacionando a teoria com sua 

prática efetiva (Professora UEG).  

 

A fala da professora salienta a importância do debate que foi realizado no âmbito do 

colegiado do curso sobre as contribuições da PCC para a formação dos alunos desde a 

reformulação curricular do curso ocorrida em 2009. Tais debates se realizaram em um 

contexto institucional específico: o da criação da Coordenação Adjunta de Prática como 

Componente Curricular, elaboração do caderno de orientação da Pró-reitora de Graduação nº 

02/2010 (Política Institucional de Regulamentação de Estágio Supervisionado, Atividades 

Complementares, Trabalho de Conclusão de Curso e Prática como Componente Curricular) e, 

mais recentemente, publicação da Resolução do Conselho Acadêmico nº 848/2015 (Diretrizes 

para a Prática como Componente Curricular nos cursos de licenciatura da UEG). Destaca-se 

que a elaboração dessa última resolução tem como base os pareceres nº 02/2014 e nº 

2.219/2014, ambos emitidos pelo Conselho Estadual de Educação de Goiás (CEE), com vistas 

a orientar o processo de reestruturação curricular dos cursos de licenciatura da UEG. 

Nestes pareceres, o CEE aponta para a necessidade de uma nova compreensão de 

prática e de currículo, numa perspectiva de superação das interpretações reducionistas que 

persistem em identificar o termo “Prática como Componente Curricular” com a “prática de 

ensino” e de valorização da identidade dos cursos de licenciatura, ressaltando a importância 

da articulação entre teoria e prática. No entanto, cabe destacar que no Parecer Bicameral nº 

02/2014 o conselho se posiciona em defesa de uma competência específica na organização 
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dos cursos de formação de professores: saber ensinar, orientar, dialogar e comunicar 

conhecimentos. Deste modo, a ênfase no “aprender a ensinar” deveria ser intrínseca ao 

currículo dos cursos de licenciatura. 

A partir desses pareceres, a resolução institucional elaborada pela UEG apresenta 

definições pautadas nas legislações vigentes e dispõe sobre treze diretrizes que devem nortear 

o desenvolvimento da PCC em seus cursos de licenciatura, que estão relacionadas à carga 

horária, ao tempo e espaço de desenvolvimento e à articulação com as disciplinas do 

currículo, por exemplo. A elaboração desta resolução é justificada sob a pretensão de sanar as 

dúvidas, que ainda existam, dos professores e orientar a elaboração dos PPCs. No entanto, 

tem ênfase na dimensão do controle burocrático das atividades, por meio de disposições sobre 

a forma de registro no projeto pedagógico do curso, nos planos de ensino e no sistema 

acadêmico do professor e de atendimento às exigências do CNE. 

Diante das orientações sistematizadas nas resoluções normativas e das discussões 

realizadas no colegiado, os PPCs elaborados pela UEG apresentam disposições gerais sobre o 

desenvolvimento da Prática como Componente Curricular no curso. Observa-se uma mudança 

de configuração da PCC entre suas matrizes curriculares, sendo que a análise dos dados 

demonstra que, no processo de reformulação curricular do curso de Geografia da UEG, 

iniciado em 2008 e que culminou no PPC de 2009, as discussões em torno da PCC resultaram 

no entendimento de que esta deveria ser desenvolvida no conjunto de disciplinas específicas, 

indicando-a nas ementas e destinando uma parte da carga horária da disciplina para o seu 

desenvolvimento, além de salientar a função da coordenação adjunta de PCC no 

acompanhamento das atividades. Em 2015, os debates realizados pelo colegiado de Geografia 

da UEG resultaram em um novo entendimento de como a PCC deveria ser desenvolvida e 

propõe-se outra configuração. O relato de uma das professoras apresenta indicações sobre 

como se deu esse processo: 

[...] num primeiro momento [referindo-se à matriz de 2009] nós havíamos feito isso 

de forma que o professor aplicasse; cada professor, na sua disciplina específica do 

curso, fizesse duas ou três atividades ligadas à Prática como Componente Curricular, 

as quais são lançadas mesmo no nosso diário e depois no sistema, mas estava lá, 

toda a Prática como Componente Curricular, nós colocamos no plano do curso e ele 

aparece na matriz. Cada disciplina específica tinha uma determinada quantidade de 

carga horária que deveria ser contemplada a partir da Prática como Componente 

Curricular. [...] aí nós percebemos que poderia ser trabalhado como uma disciplina a 

parte nos vários períodos [referindo-se à reformulação curricular de 2015], porque o 

nosso curso agora deixou de ser anual para ser semestral, então nós temos a cada 

dois períodos uma espécie de disciplina que articula as demais (Professora UEG). 
 

A fala da professora ilustra bem as duas configurações que a PCC adquiriu nos 

Projetos de 2009 e de 2015. Ressalta-se que a compreensão de que esta possa ser 
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desenvolvida por meio de disciplinas articuladoras a que a professora se refere tem como base 

as disposições do Parecer CNE/CP nº 15/2005. Cabe destacar que o referido parecer emitido 

em 2005, em resposta aos questionamentos apresentados pela Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, deixa claro que, para a computação da carga horária destinada à PCC, 

“poderão ser criadas novas disciplinas ou adaptadas as já existentes, na medida das 

necessidades de cada instituição” (BRASIL, 2005, p. 3). 

Esta orientação se contrapõe às disposições e aos argumentos sustentados no Parecer 

CNE/CP nº 09/2001, que salienta que a PCC não pode ser reduzida a uma disciplina ou 

espaço isolado no currículo do curso de licenciatura. O parecer emitido pelo CEE, por sua 

vez, compartilha desta compreensão e ressalta em diversos momentos que a dimensão 

didático-pedagógica do conhecimento deve estar presente em todos os componentes 

curriculares do curso e, por esse motivo, em sua diretriz institucional a UEG propõe que a 

PCC “deve ser efetiva desde o início do curso, em todas as disciplinas da matriz curricular, 

como elemento fundamental do processo de formação de professores” (UEG, 2015, p. 2).  

Observa-se que no processo de reestruturação curricular do curso de Geografia da 

UEG adotou-se uma compreensão de PCC proveniente de documentos que se contradizem. 

Por um lado, coloca-se a PCC como componente formativo de diversas disciplinas que tratam 

de conhecimentos geográficos sem definir sua carga horária específica e, por outro, criaram-

se disciplinas tidas como articuladoras entre os conhecimentos geográficos e suas dimensões 

didático-pedagógicas que, embora se contradiga aos argumentos fundantes da PCC, ganha 

respaldo jurídico no Parecer CNE/CP nº 15/2005. 

No caso da UFG, as discussões em torno da PCC possuem outros contornos, como o 

dos embates e das resistências por parte de alguns professores e da ausência de diretrizes 

institucionais específicas como ocorre na UEG. De acordo com a coordenação do curso, 

durante o processo de reformulação curricular, iniciado em 2011, em que os professores 

foram consultados a respeito da PCC, notou-se que: 

 

[...] uma grande parte dos docentes entendeu que já fazia isso, daí era uma questão 

mais burocrática. Outros professores aqui no IESA não receberam muito bem, 

entenderam que isso iria retirar conteúdos específicos da sua área e iria prejudicar o 

andamento da disciplina. Então foi uma reunião tensa, na verdade. No NDE não 

houve problema, o problema ocorreu quando levamos para conhecimento dos 

docentes. Alguns meio que quiseram barrar ou até mesmo não atender essa 

normativa. Alguns estavam entendendo que nós estávamos colocando isso como 

nova normativa, que o IESA tinha inventado moda, e nós explicamos que era uma 

normativa federal, vinda das diretrizes de 2002 (Coordenador UFG). 

 

De acordo com a coordenação do curso, nesse processo de resistência, alguns 

professores argumentam que a função de estabelecer uma articulação entre os conhecimentos 
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geográficos e docência é de responsabilidade das disciplinas de formação pedagógica e dos 

Estágios Supervisionados, o que remete a uma visão fragmentada da formação do professor.  

Este cenário evidencia resquícios de uma concepção formativa que compreende as 

disciplinas pedagógicas e os Estágios Supervisionados como parte da formação responsável 

por formar o professor, eximindo as disciplinas específicas dessa tarefa. Em pesquisa anterior, 

Morais e Oliveira (2010) sinalizaram que essa valorização do conhecimento disciplinar, a 

racionalidade técnica e o desprezo pela ciência da educação se configuraram como 

empecilhos à reestruturação curricular ocorrida nos cursos de Geografia das universidades 

goianas em 2005. Nos projetos pedagógicos resultantes deste processo ainda persistiram 

tendências de uma formação de viés bacharelesco para o professor de Geografia. 

Destaca-se que, no período em que ocorreu essa discussão (em 2015), mesmo depois 

de passados doze anos de obrigatoriedade da PCC e de duas reformulações curriculares (2005 

e 2011), o debate sobre ela no curso de Geografia da UFG possui limitações. Ficou evidente, 

sobretudo durante as entrevistas, que as discussões acerca da PCC se limitam ao momento do 

planejamento pedagógico anual, no qual os professores são cobrados para que a insiram nos 

planos de ensino das disciplinas. De acordo com um dos professores entrevistado da UFG:  

 

[...] a discussão da qual participei, em relação à PCC, foi realizada no âmbito do 

planejamento anual realizado no IESA, pelo coordenador de curso. As indicações 

realizadas no momento supracitado foram feitas a partir de sugestões da inclusão da 

PCC na ementa e no programa da disciplina (Professor UFG). 

 

A referência que os professores da UFG apresentaram sobre as discussões acerca da 

PCC situa-se no processo de reformulação curricular e que foi relatado pela coordenação do 

curso. Restringe-se o debate à semana de planejamento anual (ocorrida em 2015), sem que 

haja um acompanhamento contínuo junto aos professores quanto a articulação entre os 

conhecimentos geográficos e pedagógicos. Por ocasião destas discussões, os resultados da 

pesquisa evidenciaram que a partir de 2015 alguns professores do curso passaram a 

desenvolver atividades relacionadas à prática profissional no âmbito de suas disciplinas. 

Uma das professoras da UFG que acompanhou o processo de implementação da PCC 

no curso destacou que durante as primeiras discussões realizadas, sistematizadas nos PPCs de 

2005, foi deliberado que a PCC deveria configurar como uma preocupação dos professores e 

que deveriam desenvolvê-la em suas disciplinas. Em linhas gerais, os projetos pedagógicos 

elaborados desde então apresentam discussões que valorizam a Prática como Componente 

Curricular como prática formativa, no entanto, com equívocos sobre a forma de distribuição 

da carga horária, o que sinaliza algumas incompreensões sobre sua natureza e organização. 
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Considerando que os cursos analisados apresentam cenários distintos no que se refere 

às discussões sobre a PCC, cabe salientar que todo o debate (realizado no âmbito do Núcleo 

Docente Estruturante
14

, nos colegiados, na instituição e em conjunto entre coordenação e 

professores) resultou em diferentes propostas para sua efetivação, as quais se materializaram 

nos projetos pedagógicos. Na análise dos referidos documentos, as ementas destas disciplinas 

são tomadas como referência, uma vez que representam a síntese dos conteúdos, conceituais e 

procedimentais, que devem ser trabalhados, bem como sua carga horária e indicações 

bibliográficas básicas e complementares (SANCHES, 2011). A partir da análise das ementas 

presentes nos PPCs, foi possível identificar os principais arranjos que a PCC adquiriu nas 

disciplinas de conhecimentos geográficos do curso, foco desta investigação. 

 

2.2 A Prática como Componente Curricular nos projetos pedagógicos dos cursos de 

Licenciatura em Geografia analisados 

 

A Prática como Componente Curricular é apresentada nos projetos pedagógicos dos 

cursos de Licenciatura em Geografia, de ambas as instituições, em linhas gerais e tendo como 

referência os dispositivos normativos presentes nos documentos do CNE e nas resoluções 

institucionais apresentadas anteriormente. Elemento distintivo entre os cursos analisados diz 

respeito às diferentes formas de organização e distribuição da carga horária de PCC, bem 

como às orientações para seu desenvolvimento no interior de disciplinas que compõem a 

matriz curricular do curso, e será este o foco das discussões realizadas nesta subseção.  

A análise proposta a partir dos PPCs objetiva identificar as principais orientações 

curriculares sobre a PCC que estão sistematizadas nos referidos projetos e que incidem sobre 

a prática pedagógica dos professores formadores. Deste modo, a utilização de quadros e tabela 

na organização e apresentação das informações coletadas possibilita demonstrar a síntese das 

orientações curriculares que compõem as ementas das disciplinas de conhecimentos 

geográficos no que se refere à PCC e da carga horária destinada ao seu desenvolvimento.  

Inicialmente, os quadros 4 e 5 sintetizam as configurações que a PCC adquiriu ao 

longo das reformulações curriculares ocorridas no curso de Geografia da UEG e que estão 

sistematizadas em seus projetos pedagógicos de 2009 e 2015, respectivamente.  

                                                 
14

 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico 

do curso. A criação dos NDE no âmbito dos cursos de graduação é regulamentada pela Resolução da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior 01/2010. Na UEG, a formação do grupo é orientada pela 

Resolução CsA 11/2014, e na UFG, pela Resolução CEPEC 1066/2011. 
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Quadro 4 – Abordagem da PCC nas disciplinas de conhecimentos geográficos do curso de 

Geografia da UEG em 2009 

Disciplina Fragmento da ementa CH de PCC  

Biogeografia e Meio Ambiente Os conhecimentos de Biogeografia na Educação Básica 25 

Cartografia Sistemática Fundamentos da alfabetização cartográfica 25 

Cartografia Temática e Introdução 

ao Geoprocessamento 

Mapa como instrumento de informação e comunicação na 

Geografia escolar, geoprocessamento e sensoriamento 

remoto como recurso didático na Educação Básica 

25 

Climatologia Conhecimentos de climatologia na Educação 25 

Economia Espacial e Dinâmica 

Populacional 

A Geografia Econômica e a Geografia da População na 

Educação Básica 
25 

Geografia Agrária A Geografia Agrária no ensino básico 25 

Geografia Cultural 
Os estudos culturais e as perspectivas multiculturalistas no 

ensino de Geografia 
10 

Geografia de Goiás e do Brasil 
O ensino da Geografia do Brasil e da Geografia de Goiás 

na Educação Básica 
25 

Geografia Política e Geopolítica Os conhecimentos de Geopolítica na Educação Básica 25 

Geografia Urbana Conhecimentos de Geografia Urbana na Educação Básica 25 

Geologia Geral Os estudos de Geologia na Educação Básica 25 

Geomorfologia O estudo do relevo na Educação Básica 25 

Hidrogeografia O estudo dos recursos hídricos na formação  10 

História do Pensamento Geográfico Ensino do saber produzido por esta ciência 25 

Pedologia O estudo dos solos na formação básica 10 

Teoria da Região e Regionalização O estudo das regiões e regionalizações na Educação Básica 25 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso (UEG, 2009).  

Elaboração: João Carlos de Lima Neto. 

No projeto pedagógico do curso de Geografia da UEG de 2009, tal como apontado 

anteriormente, foi deliberado que a carga horária destinada à PCC deveria estar diluída dentre 

as disciplinas de conhecimentos geográficos. Desse modo, ela é apresentada nas ementas, 

indicando, também, a destinação de, em média, 25% da carga horária da disciplina para 

atividades que propiciem a articulação entre os conhecimentos geográficos e o ensino de 

Geografia na Educação Básica. Desta organização emerge a compreensão de que a PCC seja 

instrumento de articulação entre os conhecimentos geográficos e pedagógicos.  

Dispõe-se neste documento sobre o planejamento conjunto entre os professores 

formadores e a coordenação adjunta de Prática como Componente Curricular, enfatizando o 

acompanhamento contínuo das atividades durante todo o processo. São elencadas ainda 

algumas alternativas de atividades que podem ser desenvolvidas a título de PCC (a exemplo 

da análise de livros e produção de materiais didáticos para o ensino de Geografia). 

Dentre as dezessete disciplinas de conhecimentos geográficos que integram o currículo 

do curso, apenas uma não apresenta, na ementa, conteúdos relacionados ao ensino de 

Geografia. Ademais, dentre estes componentes curriculares, ainda que se apresentem 

indicações sobre tal abordagem, apenas Cartografia Temática e Introdução ao 
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Geoprocessamento apresentam uma referência bibliográfica
15

 sobre o ensino de Geografia. De 

modo geral, nas ementas, a PCC é apresentada como o estudo da disciplina na Educação 

Básica, em um caráter generalista. 

A partir da reformulação do PPC, em 2015, é elaborado um redesenho para a PCC, 

propondo que sua carga horária seja distribuída em: 300 (trezentas) horas entre as disciplinas 

do Núcleo Específico e do Núcleo Modalidade, sem especificar a carga horária no interior das 

disciplinas, e 100 (cem) horas dedicadas à realização de pesquisas e atividades 

interdisciplinares. Neste contexto, mantiveram-se as indicações sobre a PCC nas ementas de 

vinte e uma disciplinas específicas. A relação destas disciplinas e o fragmento das ementas 

que tratam da PCC é apresentada no quadro 5. 

Quadro 5 – Abordagem da PCC nas disciplinas de conhecimentos geográficos do curso de 

Geografia da UEG em 2015 

Disciplina Fragmento da ementa 

Cartografia I Os mapas temáticos nos livros didáticos de Geografia 

Cartografia II Conteúdos de Cartografia no livro didático de Geografia 

Climatologia II Noções de climatologia na Educação Básica 

Dinâmica Populacional A Educação Básica e a dinâmica populacional 

Economia Espacial Os processos de globalização/fragmentação nos livros didáticos 

Geografia Agrária Geografia agrária no ensino básico 

Geografia Cultural 
Lei nº 10.639 para o ensino e os estudos etnorraciais e religiosos de 

matriz africana e afro-brasileiros 

Geografia de Goiás O ensino da Geografia de Goiás na Educação Básica 

Geografia do Brasil O ensino da Geografia do Brasil na Educação Básica 

Geografia e Meio Ambiente Noções biogeográficas na Educação Básica 

Geografia Política e Geopolítica I 
A Geografia política e a Geopolítica brasileira e os seus temas na 

Educação Básica 

Geografia Política e Geopolítica II Os conhecimentos de geopolítica na Educação Básica 

Geografia Urbana I Conhecimentos de Geografia Urbana na Educação Básica 

Geologia I Princípios de geologia na Educação Básica 

Geologia II Elementos de geologia e de pedologia na Educação Básica 

Geomorfologia I Conceitos geomorfológicos na Educação Básica 

Geomorfologia II Elementos de hidrologia na Educação Básica 

História do Pensamento Geográfico A Geografia escolar 

Teoria da Região e Regionalização II O estudo das regiões e regionalizações na Educação 

Teoria do Conhecimento e Geografia II 
As dimensões do espaço geográfico e os critérios para seu uso nas 

escolas, universidades e institutos de pesquisa. 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso (UEG, 2015).  

Elaboração: João Carlos de Lima Neto. 

                                                 
15

 Referindo-se às referências bibliográficas obrigatórias dispostas no projeto pedagógico do curso, o que não 

significa que o professor seja impedido de inserir leituras sobre ensino de Geografia no seu plano de ensino. A 

análise evidenciou que a construção das ementas neste PPC não considerou necessária a indicação de 

bibliografias que abarquem a relação entre os conteúdos específicos e o ensino de Geografia.  
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A partir de 2015 o curso de Geografia da UEG deixa a organização curricular seriada e 

passa a uma estrutura semestral. Tal mudança acarretou na elevação do número de disciplinas 

do curso, sobretudo em virtude da divisão de alguns de seus componentes curriculares. A 

nova organização apresenta vinte e quatro disciplinas de conhecimentos geográficos, dentre as 

quais, vinte e uma abordam a PCC em suas ementas, ainda que parte da carga horária destes 

componentes não seja mais destinada explicitamente para tal. 

Enquanto na matriz de 2009 eram colocados, em sua maioria, os conteúdos específicos 

da disciplina em relação à sua abordagem na Educação Básica, nas ementas das disciplinas 

presentes no PPC de 2015 as disposições sobre a PCC têm sido apresentadas de modo 

diferenciado. Permanece, em alguns casos, a discussão da abordagem dos conhecimentos na 

Educação Básica e são inseridas em diversas disciplinas a perspectiva de desenvolvê-la a 

partir da análise de livros didáticos, e algumas passam a adotar leituras sobre ensino de 

Geografia como bibliografia obrigatória. 

A carga horária obrigatória de PCC é destinada ainda ao desenvolvimento de 

disciplinas específicas articuladoras entre os conhecimentos específicos da Geografia, 

conhecimento didático-pedagógico e o contexto de atuação profissional. Foram criadas quatro 

disciplinas distribuídas ao longo do curso, tal como é apresentado no quadro 6. 

Quadro 6 – Disciplinas articuladoras criadas no curso de Geografia da UEG (2015) 

Disciplina Ementa CH 

Cartografia Escolar 
Desenvolvimento do campo de pesquisa em cartografia escolar no Brasil e 

no mundo; alfabetização cartográfica; a cartografia no ensino de Geografia. 
60 

Elementos de Geografia 

escolar 

A Geografia escolar e a Geografia acadêmica. As possibilidades de atuação 

do profissional licenciado em Geografia. 
30 

Temáticas Humanas e 

Sociais no Ensino 

Os conceitos básicos para o ensino de temáticas humanas e sociais. 

Procedimentos metodológicos para os conteúdos de Geografia Humana. As 

linguagens utilizadas no ensino destas temáticas. 

30 

Temáticas Físico-Naturais 

no Ensino 

Os conceitos básicos para o ensino de temáticas físicas e naturais. 

Procedimentos metodológicos para os conteúdos de Geografia Física. As 

linguagens utilizadas no ensino destas temáticas. 

30 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso (UEG, 2015).  

Elaboração: João Carlos de Lima Neto. 

Nessas disciplinas são priorizadas discussões que articulem os conhecimentos 

específicos da ciência geográfica, Geografia escolar, metodologias e linguagens no ensino. 

São ministradas por professores das áreas específicas no quarto, sexto, sétimo e oitavo 

períodos, respectivamente. Deste modo, ocorrem concomitantemente às demais disciplinas de 

conhecimentos geográficos. Em suma, a partir de 2015 o curso de Geografia da UEG 

apresenta uma reconfiguração da PCC nas disciplinas, mantendo-se indicações sobre a relação 

entre os conhecimentos geográficos e o ensino de Geografia na Educação Básica em suas 
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ementas e criando disciplinas articuladoras, as quais contemplam parte da carga horária 

obrigatória da PCC disposta na legislação. 

Neste contexto, concomitantemente, mantêm-se as indicações sobre a PCC nas 

ementas das disciplinas de conhecimentos geográficos e criam-se as disciplinas Elementos de 

Geografia Escolar, Cartografia Escolar, Temáticas Humanas e Sociais no Ensino e Temáticas 

Físico-Naturais no Ensino. Tal proposta ressalta a compreensão de que a PCC possa ser 

realizada mediante disciplinas específicas que articulem os conhecimentos específicos e a 

prática profissional. Sobre esse processo de redesenho curricular, a coordenação do curso de 

Geografia da UEG salienta:  

[...] as propostas que fizemos são as indicações que aparecem em documentos da 

universidade e na própria legislação que fala sobre a PCC, mas o professor tem 

completa autonomia para adotar ou não essas perspectivas. [...] ainda não temos 

nenhuma discussão sobre os resultados disso [referindo-se às disciplinas 

articuladoras criadas]. A nossa primeira experiência foi semestre passado e ainda 

não paramos para avaliar. Temos a discussão inicial sobre como foi implementado, 

mas ainda nada sobre os resultados (Coordenador UEG). 

 

As disposições sobre a PCC, sistematizadas no atual projeto pedagógico do curso, 

foram elaboradas a partir das discussões travadas no colegiado, estão baseadas em textos 

institucionais e na legislação pertinente, e buscam orientar as práticas pedagógicas dos 

professores formadores, respeitando sua autonomia profissional. A proposição da 

coordenação de curso evidencia que, em determinada medida, ocorre uma valorização do 

diálogo entre os professores na operacionalização dos dispositivos presentes no PPC, que as 

orientações presentes no PPC não estão restritas às questões burocráticas.  

Destaca-se, por fim, que a turma de alunos ingressantes no contexto desta 

reformulação do currículo ainda está no sexto semestre letivo e cursou recentemente a 

primeira disciplina articuladora; por isso, os resultados da atual proposta pedagógica ainda 

não foram avaliados pelo colegiado do curso. Em virtude de ser uma proposta recente, ainda 

não se tem a clareza do real impacto deste redesenho no desenvolvimento da PCC nas 

disciplinas e de suas implicações à formação dos futuros professores de Geografia. 

O curso de Geografia da UFG, por sua vez, realizou duas atualizações em seus PPC 

desde a publicação das DCNs de 2002 (a primeira em 2005 e a segunda entre 2011 e 2017). 

Destaca-se que em 2011 iniciou-se a revisão do PPC do curso e sua primeira versão, 

submetida à apreciação da Câmara de Graduação, passou a orientar a organização curricular 

do curso para os alunos ingressantes a partir daquele ano. Considerando a necessidade de 

correções no documento, dentre elas, o teor das orientações sobre a PCC, o processo de 

avaliação deste perdurou até maio de 2017, momento da aprovação de sua versão final. 
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Assim como no caso da UEG, estes documentos apresentam diferentes configurações 

para a PCC nas disciplinas de conhecimentos geográficos. Com relação à versão do projeto 

pedagógico elaborada em 2011, cabe tecer dois apontamentos: o documento toma como 

referência a Resolução nº 631/2003 (que institui a Política Institucional da UFG para a 

Formação de Professores para a Educação Básica) e não apresenta indicação alguma sobre o 

desenvolvimento da PCC articulada às disciplinas do currículo. 

A utilização desta resolução na construção do PPC em 2011 acarretou num equívoco 

na compreensão de PCC que foi sistematizada no documento, em que sua carga horária (as 

400 horas) integraria as 560 horas destinadas às disciplinas de formação didático-

pedagógica
16

. O referido equívoco está relacionado à inserção da carga horária destinada à 

PCC nas disciplinas de formação pedagógica que, por sua vez, baseia-se em uma 

interpretação errônea das disposições da resolução citada. Tal interpretação pode ser 

justificada em virtude da dificuldade que os cursos e seus agentes (professores, coordenadores 

e gestores institucionais) tiveram em compreender a legislação, a proposta e o significado da 

PCC, constatada em diversas instituições brasileiras (DINIZ-PEREIRA, 2011).  

Considerando o seu contexto de elaboração, a resolução institucional mencionada 

visava orientar a reformulação curricular dos cursos de licenciatura para adequá-los às DCNs; 

assim, apresenta um discurso de valorização da formação pedagógica, da pesquisa e da 

interdisciplinaridade, no entanto, não faz menção à PCC. Ademais, as poucas orientações 

explicitadas no projeto não abrangem as discussões sobre a dimensão articuladora entre os 

conhecimentos geográficos e pedagógicos, esperada da PCC.  

A versão do projeto pedagógico aprovada em maio de 2017 corrige as proposições 

dispostas na anterior. Nesta, as disposições sobre a PCC ressaltam a importância atribuída à 

formação do profissional docente por meio da articulação entre o conhecimento geográfico e 

o pedagógico, reconhecendo-a como uma dimensão do currículo. Cabe destacar que, ao 

corrigir a interpretação equivocada do documento anterior, as quatrocentas horas ganham 

espaço na matriz curricular, ou seja, ao passo que é apresentada a carga horária de cada uma 

das disciplinas, também é destinada uma proporção desta ao desenvolvimento da PCC.  

Na versão do projeto pedagógico de 2011, não se tem indicações precisas sobre a PCC 

nas disciplinas do curso e suas ementas não apresenta menção à articulação entre os 

                                                 
16

 De acordo com as resoluções CNE/CP nº 01/2002 e nº 02/2002, um quinto da carga horária do curso é 

destinada à formação pedagógica, distribuída ao longo do curso. Nesta proporção, a UFG estabeleceu que 

fossem destinadas 560 horas em disciplinas de formação didático-pedagógica comum entre todas as suas 

licenciaturas (Psicologia da Educação, Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação, Políticas 

Educacionais, Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico, Cultura, Currículo e Avaliação e Didática). 
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conhecimentos geográficos e o ensino de Geografia. Na versão atual, a configuração da PCC 

é substancialmente alterada: passa a compor a ementa de todas as disciplinas que integram a 

matriz curricular do curso (incluindo as de formação didático-pedagógica) e com carga 

horária pré-definida em cada uma delas. A proporção da carga horária destinada a ela nas 

disciplinas é apresentada na tabela 2.  

Tabela 2 – Distribuição da carga horária de Prática como Componente Curricular nas 

disciplinas do curso de Geografia da UFG em 2017 

Disciplina CH da disciplina CH de PCC 

Astronomia 64 08 

Biogeografia 64 08 

Cartografia I 64 16 

Cartografia II 64 16 

Climatologia I 64 08 

Estatística Aplicada à Geografia 64 12 

Geografia Agrária I 64 08 

Geografia da Indústria 64 08 

Geografia da População I 64 08 

Geografia de Goiás 64 16 

Geografia e Sociedade 64 24 

Geografia Urbana I 64 08 

Geologia I 64 08 

Geomorfologia I 64 08 

Geopolítica e Geografia Política I 64 08 

Organização do Trabalho Científico 64 08 

Pedologia 64 08 

Teoria e Metodologia da Geografia I 64 16 

Teoria e Metodologia da Geografia II 64 16 

Trabalho de Conclusão de Curso I 64 16 

Trabalho de Conclusão de Curso II 64 16 

Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação 64 12 

Políticas Educacionais no Brasil 64 12 

Psicologia da Educação 64 12 

Língua Brasileira de Sinais 64 16 

Educação e Relações Étnico-raciais 64 16 

Didática da Geografia I 64 16 

Didática da Geografia II 64 16 

Metodologia do Ensino de Geografia I 64 16 

Metodologia do Ensino de Geografia II 64 16 

Educação Ambiental 64 16 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso (UFG, 2017).  

Elaboração: João Carlos de Lima Neto. 

A carga horária da PCC nestas disciplinas totaliza 388 horas, e as demais 12 horas 

estão diluídas em disciplinas de núcleos optativos do curso. Com relação às ementas, pode-se 



64 

 

 

destacar que todas apresentam a mesma expressão (“a disciplina no contexto profissional”) 

para indicar a PCC, e, salvo a disciplina Geografia e Sociedade, de modo geral, não são 

propostos, dentre as bibliografias básicas e complementares, textos relacionados a ensino e 

formação de professores de Geografia. No caso específico da disciplina Geografia e 

Sociedade, esta se constitui como um componente curricular introdutório no curso e é 

destinada, dentre outras, às discussões sobre a atuação e a ética profissional em Geografia, e a 

relação entre a Geografia escolar e a Geografia acadêmica. 

Ao analisar a configuração que a PCC recebe neste documento e sua diluição no 

conjunto de disciplinas, dois aspectos carecem de atenção: a generalidade da expressão 

adotada e sua proposição em disciplinas de formação didático-pedagógica e dos trabalhos de 

conclusão do curso. Chama a atenção que, no processo de reformulação do documento, a 

generalidade da expressão “a disciplina no contexto profissional”, inserida ao final de todas as 

ementas, sugere que foi menosprezada a dimensão da compreensão que os professores 

formadores têm sobre a PCC e da articulação entre conhecimentos específicos e pedagógicos. 

Por outro lado, a inserção da PCC no conjunto de disciplinas de formação didático-

pedagógica – dentre as quais, quatro são definidas pela resolução institucional da UFG e de 

competência de outras unidades acadêmicas (Faculdade de Letras e Faculdade de Educação) – 

além de receber carga horária maior do que diversas disciplinas de conhecimentos 

geográficos, sugere uma tentativa de alinhamento do documento em resposta às exigências 

jurídico-normativas. A legislação oficial não impede a inclusão da PCC nas disciplinas 

pedagógicas e optativas. O único impedimento está relacionado às “atividades de caráter 

prático em disciplinas relacionadas aos conhecimentos técnico-científicos próprios da área de 

conhecimento” (BRASIL, 2005, p. 3), ou seja, na carga horária destinada às atividades 

práticas já previstas na disciplina, a exemplo das práticas de campo propostas em diversas 

disciplinas do curso de Geografia. 

Ademais, a inclusão da PCC nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso faz 

emergir alguns questionamentos: o que significaria inserir discussões sobre a prática 

profissional no processo de investigação? Seria a proposta de que todos os alunos concluintes 

da licenciatura desenvolvam, em seu trabalho final de curso, pesquisas relacionadas ao ensino 

de Geografia? De fato, tal proposta seria relevante, sobretudo por propiciar aos futuros 

professores de Geografia aprendizagens sobre os processos investigativos a respeito da prática 

pedagógica. No entanto, o corpo de orientações dispostas no PPC sobre o trabalho de 

conclusão do curso não sinaliza esta exigência e, por esse motivo, a PCC pode vir a ser um 

componente figurativo nestas disciplinas, que contemplam quase 10% de sua carga horária.  
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Estes apontamentos indicam que, diante do projeto pedagógico do curso de Geografia 

da UFG, na configuração da PCC prevalece uma lógica reguladora e de controle burocrático 

institucionalizado (VEIGA, 2003), que se fez necessária diante da resistência dos professores 

em trabalhar a PCC. Ainda que algum professor não a desenvolva, está sendo considerada na 

matriz do curso, nas ementas e nos planos de ensino, conforme determinam as DCNs. Tal 

como ficou evidenciado na entrevista da coordenação do curso, uma vez que já figurava como 

uma prática efetivada pela grande maioria dos professores formadores, a PCC foi inserida nas 

ementas das disciplinas e sua carga horária diluída entre elas.  

Dentro deste contexto, tem destaque uma especificidade do currículo do curso de 

Geografia da UFG: as disciplinas comuns cursadas tanto por alunos da licenciatura quanto do 

bacharelado e que são ofertadas, em geral, pelo mesmo professor. Ao todo, a matriz do curso 

dispõe de vinte e uma disciplinas de conhecimentos específicos que são de núcleo comum 

entre ambas as habilitações. O fato de o professor formador ministrar disciplinas comuns, 

ainda que em turmas diferentes
17

, para as turmas de bacharelado e licenciatura e que possuem 

os mesmos conhecimentos geográficos, confere contornos específicos à PCC. 

Os cursos de Bacharelado e Licenciatura, ainda que compartilhem os conhecimentos 

específicos da ciência de referência, possuem objetivos e finalidades formativas distintas e a 

PCC coloca essas especificidades em relevo. Desse modo, lecionar determinado componente 

curricular na perspectiva da formação do professor e do bacharel acentua um cenário 

desafiador à prática pedagógica: o professor formador tem em mãos o desafio de conduzir, 

por meio do planejamento e dos encaminhamentos teóricos e metodológicos, 

simultaneamente, o processo de ensino-aprendizagem de dois profissionais.  

Nas versões do projeto de 2011 e 2017, ainda que a PCC esteja explicitada e destacada 

no texto, as orientações para o seu desenvolvimento modificaram significativamente, 

sobretudo em virtude da correção do equívoco presente no projeto pedagógico de 2011. Em 

virtude destes equívocos, durante a reformulação curricular, ocorrida entre 2011 e 2017, as 

discussões se intensificaram e a PCC recebeu novos contornos: inclui-se a expressão “a 

disciplina no contexto da prática profissional” nas ementas de todas as disciplinas e destina-se 

uma parte específica da carga horária de cada disciplina à PCC, sinalizando para a necessária 

readequação do documento do ponto de vista burocrático. 

                                                 
17

 Até o processo seletivo da UFG no ano de 2011, o ingresso no curso de Geografia era na Área Básica de 

Ingresso (ABI), na qual os alunos cursavam um ano em disciplinas específicas (comuns ao bacharelado e à 

licenciatura) e, ao final do primeiro ano, optavam por uma das habilitações. Desde 2012, buscando atender as 

orientações legais e normativas institucionais, o curso reestruturou este processo: os estudantes já ingressam para 

a modalidade desejada e as disciplinas são cursadas, em sua totalidade, em turmas diferentes.  
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Cabe destacar, por sua vez, que em outubro de 2017 a UFG publicou a Resolução 

CEPEC nº 1541/2017, que estabelece a nova política de formação de professores da 

instituição e revoga a normativa anterior. No documento, a Universidade destaca a articulação 

entre teoria e prática ao longo do curso como um dos princípios da formação de professores e 

a obrigatoriedade das quatrocentas horas de Prática como Componente Curricular. Em virtude 

de sua recente aprovação, a resolução em questão não resultou em implicações na formulação 

do projeto pedagógico do curso de Geografia, bem como nos resultados da pesquisa. 

Nos debates travados em ambas as instituições de ensino são claramente observadas 

diferentes leituras e interpretações acerca da PCC e que resultaram em distintas configurações 

desta nos currículos dos cursos, no entanto, observando-se orientações básicas comuns 

oriundas da legislação oficial. Por exemplo, os PPCs analisados apresentam a PCC como 

responsável pela articulação entre os conhecimentos específicos da ciência geográfica e a 

futura prática profissional do aluno, e que deve ser desenvolvida desde o início do curso e de 

modo distinto do estágio curricular supervisionado.  

Nas orientações gerais presentes nestes documentos são enfatizadas a prática 

articulada às demais disciplinas do currículo, e não restrita aos estágios, e a importância das 

atividades de observação, reflexão e resolução de situações-problema. De modo geral, 

prevalece a incorporação dos discursos presentes na legislação do CNE sobre a PCC, 

principalmente na compreensão do significado e dos objetivos, e a apontam como elo de 

articulação entre as bases teóricas e metodológicas das disciplinas e o contexto da prática 

profissional. Pode-se afirmar que, no que se refere às orientações de cunho geral, os PPCs não 

apresentam uma concepção particular, do curso ou da instituição, sobre a PCC. 

Nas orientações dispostas nos documentos de ambas as instituições e cursos 

prevalecem atributos burocráticos que visam atender às exigências da legislação oficial, logo, 

seus argumentos sobre a importância da Prática como Componente Curricular e de suas 

contribuições se sustentam nos discursos presentes nos documentos do CNE. Ademais, pode-

se destacar que as disposições sobre a PCC presentes nos referidos projetos, de modo geral, 

preconizam o direcionamento (por meio de indicações metodológicas para o seu 

desenvolvimento) e o controle (sobre a contabilização da carga horária). Diante do exposto, 

esta pesquisa buscou evidenciar os limites e as contradições entre o que está colocado nestes 

documentos e as práticas efetivadas no âmbito das disciplinas, entre as dimensões do 

currículo oficial e praticado. 

Ao verticalizar as discussões para o contexto das práticas pedagógicas efetivadas no 

âmbito das disciplinas de conhecimentos geográficos, a PCC recebe um contorno mais 
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específico: atividades desenvolvidas pelos professores formadores participantes da pesquisa 

que, em sua maioria, prevalecem uma perspectiva de pensar a aplicação dos conhecimentos 

geográficos universitários no contexto do ensino de Geografia na escola.  

2.3 A articulação entre a formação e a prática profissional nas disciplinas de 

conhecimentos geográficos 
 

Reconhecendo os limites existentes entre o que está no texto curricular e a prática que 

se efetiva nas disciplinas, buscou-se, por meio das entrevistas, dos questionários, dos grupos 

de discussão e da análise dos planos de ensino das disciplinas de conhecimentos geográficos, 

reconhecer a realidade da PCC nos cursos analisados. Ainda que no âmbito dos documentos a 

PCC receba diferentes configurações, os resultados da pesquisa apontam um cenário 

desafiador, no que se refere à efetividade das orientações curriculares no contexto das práticas 

pedagógicas em disciplinas de conhecimentos geográficos, comum entre os dois cursos: ainda 

não é prática efetiva em todas as disciplinas e, dentre as atividades desenvolvidas, prevalece 

uma perspectiva de pensar a aplicação do conhecimento ao nível da Educação Básica.  

A primeira afirmativa diz respeito à compreensão dos alunos concluintes que, no 

questionário e durante os grupos de discussão, indicaram as disciplinas dos cursos analisados 

que, em alguma medida, buscaram articular os conhecimentos geográficos e o ensino de 

Geografia. A frequência das respostas dos alunos indica em quais disciplinas tal articulação 

foi significativa ou que, no mínimo, foi de fato desenvolvida. Os resultados estão expressos 

nos gráficos 1 e 2, referentes à compreensão dos alunos da UEG e da UFG, respectivamente.  

Gráfico 1 – Disciplinas que articulam os conhecimentos geográficos e a prática profissional 

no curso de Geografia da UEG 

 

Fonte: Resultados da pesquisa – Questionários e grupos de discussão.  

Elaboração: João Carlos de Lima Neto. 
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De acordo com as respostas dos alunos da UEG, a disciplina Geografia Urbana, 

seguida por Geografia de Goiás e do Brasil e Pedologia, tem destaque na articulação entre 

conhecimentos geográficos e pedagógicos. Temas como “conceito de cidade”, “espaço 

urbano”, “regionalização” e “solos na escola” foram apontados por mais de 90% dos alunos 

como aqueles em que a Geografia acadêmica se aproximou de forma significativa da 

Geografia escolar. Observa-se ainda um grupo específico de disciplinas (Hidrogeografia, 

Geomorfologia e Climatologia) no qual tal articulação não foi explicitada. De modo 

semelhante, no caso da UFG também se observa a existência de um grupo de disciplinas no 

qual ela se manteve ausente (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Disciplinas que articulam os conhecimentos geográficos e a prática profissional 

no curso de Geografia da UFG 

 

Fonte: Resultados da pesquisa – Questionários e grupos de discussão.  

Elaboração: João Caros de Lima Neto. 

A partir da análise do gráfico fica evidente que, assim como no caso da UEG, no curso 

de Geografia da UFG a PCC não constitui uma prática efetiva em todas as disciplinas que 

abordam os conhecimentos geográficos. No contexto do curso, Climatologia, Pedologia e 

Geomorfologia se destacaram como aquelas em que a articulação entre os conhecimentos 

geográficos e a prática profissional se efetivou e que, na percepção dos alunos, foram 

significativas para a formação. Neste cenário, cabe se questionar: por que essa articulação se 

desenvolve de forma tão expressiva em determinadas disciplinas e em outras não? 

A análise do perfil formativo e profissional dos professores formadores dos cursos 

apresenta indícios de uma possível resposta para essa questão: aqueles que já atuaram ou 

ainda atuam na Educação Básica, que se envolvem em atividades e projetos de ensino, 
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pesquisa e extensão sobre o ensino de Geografia, ou que lecionam disciplinas de formação 

pedagógica e estágios tendem a preocupar-se com as especificidades da formação docente e, 

consequentemente, procuram desenvolver atividades formativas articuladoras entre os 

conhecimentos geográficos e a prática profissional. Pode-se citar, tomando como exemplo as 

disciplinas que tiveram expressividade nos gráficos apresentados, a experiência dos 

professores de Cartografia na Educação Básica e como pesquisadores de cartografia escolar; 

as pesquisas sobre o ensino de cidade que são desenvolvidas pela professora de Geografia 

Urbana da UEG; a participação dos professores de Pedologia da UFG no projeto de extensão 

“Solo na Escola”; e a pesquisa sobre aprendizagem criativa desenvolvida por professores de 

Climatologia e Astronomia da UFG. 

Não se trata de descartar que os demais professores formadores do curso, sobretudo 

aqueles com formação de bacharel ou em áreas distintas da Geografia, também possuam tal 

preocupação e que permeiem suas práticas pedagógicas de elementos relativos às 

especificidades da formação do professor. A título de exemplo, um dos professores que é 

responsável pela disciplina de Geomorfologia na UFG, de acordo com os alunos, detém 

atenção especial às questões pedagógicas do ensino de Geografia. O objetivo é evidenciar que 

os professores que mantêm, ou mantiveram, proximidade com o ensino de Geografia na 

Educação Básica tendem a buscar uma articulação entre conhecimentos geográficos e 

pedagógicos. Neste mesmo sentido, ter o perfil formativo e profissional de um formador de 

professores, conforme destacado acima, não garante que possuam tal preocupação. 

Ainda no contexto dessa discussão, tem lugar dois destaques, sendo um deles de cunho 

geral, que permeia as práticas pedagógicas em ambos os cursos, e outro específico do curso da 

UFG. O primeiro diz respeito à articulação curricular no grupo de disciplinas que compõem 

os estudos geográficos dos componentes físico-naturais (solo, rocha, relevo e clima). Salvo a 

exceção de dois professores da UFG, durante os grupos de discussão os alunos relataram a 

centralidade acadêmica e técnica com que estes temas são abordados no conjunto de 

disciplinas do curso. A crítica dos alunos dialoga com as discussões apresentadas na pesquisa 

de Afonso (2015), que apontou um cenário desafiador no ensino desses conhecimentos em 

cursos de Licenciatura em Geografia, caracterizado por uma abordagem fragmentada entre 

seus componentes e dissociada da sociedade, além da sua descontextualização em relação aos 

conhecimentos da Geografia escolar. 

De acordo com os alunos, o modo como os professores formadores têm encaminhado 

o ensino desses conhecimentos no curso, salvo as exceções mencionadas, pouco tem 

contribuído para a formação destes como professores de Geografia. Em virtude da 
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complexidade dos conhecimentos, uma abordagem fragmentada e dissociada entre 

componentes físico-naturais, sociais e culturais tem se mostrado ineficiente, tanto no curso de 

licenciatura como na Educação Básica. No contexto das análises desta pesquisa, cabe destacar 

que os problemas com que os alunos se deparam no curso de licenciatura (em ambas as 

instituições), não apenas nesse conjunto de disciplinas, implicam na dificuldade que estes 

terão para trabalhar determinados temas e conhecimentos na escola. 

O segundo destaque proposto está relacionado à evidência de uma demarcação 

temporal presente no curso da UFG. Conforme mencionado anteriormente, o debate em torno 

da necessidade de realização das atividades de PCC no curso de Geografia da instituição se 

intensificou no processo de reformulação curricular. Diante das discussões realizadas pelos 

alunos, verificam-se indícios de que a partir desse momento diversos professores passaram a 

explicitar e desenvolver a PCC no âmbito de suas disciplinas. A afirmativa decorre do fato de 

que diversos alunos, ao cursarem determinadas disciplinas com o mesmo professor em 

períodos distintos (2014, 2015 e 2016), apontam a ocorrência de encaminhamentos teóricos e 

metodológicos divergentes. Em suma, a partir de 2015 alguns professores passaram a propor 

uma articulação curricular que até então era ausente. 

Ainda no contexto das práticas efetivadas nas disciplinas de conhecimentos 

geográficos dos cursos analisados, os resultados da pesquisa indicam a existência de modelos 

adotados para o encaminhamento da PCC que, em sua maioria, prevalecem uma perspectiva 

de abordar o conhecimento geográfico aplicado ao contexto do ensino de Geografia na 

Educação Básica. Estes modelos foram identificados e classificados tendo em vista os 

documentos analisados (projetos pedagógicos e planos de ensino), as entrevistas com os 

professores, os questionários e os grupos de discussão realizados com os alunos.  

Diante da análise dos planos de ensino elaborados pelos professores entrevistados, 

destacam-se apontamentos gerais que distinguem as duas instituições. No caso da UEG, as 

indicações sobre a PCC estão presentes na apresentação da ementa da disciplina e dentre os 

procedimentos didáticos, nas quais é explicitada a atividade que será desenvolvida pelo 

professor e posteriormente registrada no sistema acadêmico, conforme estabelecido na 

normativa institucional, ressaltando a dimensão do controle burocrático sobre as práticas 

pedagógicas dos professores formadores. 

No caso da UFG, dentre os seis planos de ensino analisados, três não apresentaram a 

PCC, seja como conteúdo, seja como procedimento didático-metodológico. Dentre os planos 

que explicitam a PCC, podem ser realizados dois destaques. Em primeiro lugar, em suas 

ementas é apresentada “a dimensão da disciplina no contexto da prática profissional”. 
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Destaca-se que a proposta de inclusão desta expressão já é incorporada por parte dos 

professores formadores antes mesmo da vigência do novo projeto pedagógico. Este cenário 

corrobora com a afirmativa apresentada anteriormente de que alguns professores da UFG 

passaram a inserir a dimensão da prática profissional em suas disciplinas a partir de 2015. 

Em segundo lugar, a relação entre os conhecimentos e sua abordagem no contexto 

profissional é explicitada dentre os “conteúdos programáticos” e na metodologia da 

disciplina, sempre de forma ampla e sem especificações quanto ao encaminhamento teórico-

metodológico que é dado às atividades. Verifica-se, a partir dos documentos (projetos 

pedagógicos e planos de ensino) e das falas dos sujeitos desta pesquisa (professores e alunos), 

a existência de práticas semelhantes
18

 que são desenvolvidas por professores de ambos os 

cursos para a PCC. A tabela 3 apresenta as atividades realizadas no curso da UEG. 

Tabela 3 – Atividades desenvolvidas como Prática como Componente Curricular no curso de 

Geografia da UEG  
Atividade PPCs Planos de Ensino Professores Alunos 

Análise do livro didático 02 03 04 07 

Atividades práticas (experimentos e análises) 00 00 00 02 

Seminário temático e simulação de aula 02 01 01 02 

Trabalhos de campo interdisciplinar 02 02 03 08 

Fonte: Resultados da pesquisa – Documentos, entrevistas, questionário e grupos de discussão.  

Elaboração: João Carlos de Lima Neto. 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a análise do livro didático como modelo de PCC 

está consolidada neste curso e se institucionaliza a partir de sua indicação nos projetos 

pedagógicos (como foi apresentado na subseção anterior). Ademais, propõem-se nos projetos 

pedagógicos que sejam desenvolvidas atividades interdisciplinares que, segundo três 

professores entrevistados, são realizadas por meio de trabalho de campo. No curso da UFG, 

por sua vez, as práticas podem ser categorizadas de modo semelhante (tabela 04).  

Tabela 4 – Atividades desenvolvidas como Prática como Componente Curricular no curso de 

Geografia da UFG  
Atividade PPCs Planos de Ensino Professores Alunos 

Análise do livro didático 00 00 05 10 

Atividades práticas (experimentos e análises) 00 00 01 05 

Seminário temático e simulação de aula 00 02 02 04 

Trabalhos de campo 00 01 01 02 

Fonte: Resultados da pesquisa – Documentos, entrevistas, questionário e grupos de discussão.  

Elaboração: João Carlos de Lima Neto. 

                                                 
18

 A denominação de práticas comuns dar-se-á em virtude das semelhanças em seus encaminhamentos 

metodológicos, porém sem desconsiderar que, no âmago das práticas pedagógicas de cada professor formador, 

estes adquiram variações. Buscou-se um agrupamento por acreditar que no interior dos cursos analisados, e não 

apenas destes, existam “modelos” tomados como referência para o desenvolvimento de atividades de PCC. 
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As práticas desenvolvidas no curso da UFG como PCC assemelham-se àquelas da 

UEG em seu formato geral (análise do livro didático, experimentos, seminários e trabalhos de 

campo). Destaca-se ainda que, do ponto de vista curricular, também em virtude da 

generalidade como ela é tratada no PPC deste curso, não são apresentadas orientações sobre o 

seu encaminhamento no âmbito das disciplinas, de modo que apenas três dos planos de ensino 

analisados os indicam. Por outro lado, observa-se uma correspondência entre os 

encaminhamentos que foram apontados pelos professores e aqueles apontados pelos alunos, 

entre os quais a análise do livro didático se sobressai aos demais. 

O recurso do trabalho de campo é proposto nos documentos e desenvolvido por 

professores no âmbito das disciplinas para cumprir a carga horária destinada à PCC. De modo 

geral, o trabalho de campo é reconhecido como a “parte prática” e adotado em diversas 

disciplinas, sobretudo aquelas que tratam dos estudos geográficos dos componentes físico-

naturais, com o intuito de demonstrar a ocorrência de determinados fenômenos e processos 

estudados em sala de aula. Verifica-se que, em virtude de sua natureza prática, esse recurso se 

difunde como proposta para a PCC no curso de licenciatura sem que, necessariamente, se 

estabeleçam relações diretas com o contexto da prática profissional do professor de Geografia, 

ou seja, com as situações de ensino. No caso específico da UEG, este se insere no quadro das 

cem horas em atividades interdisciplinares previstas no projeto pedagógico do curso, 

conforme foi discutido no subtítulo anterior. 

Três dos professores entrevistados, dois da UFG e um da UEG, afirmaram utilizar do 

seminário temático como estratégia didática para desenvolver a prática como componente 

curricular. Nos seminários, que em geral compõem os instrumentos avaliativos da disciplina, 

os alunos escolhem, dentre os conhecimentos específicos da disciplina, um tema e relacionam 

sua abordagem na Educação Básica. Funciona como a simulação de uma aula de Geografia 

nos ensinos fundamental e médio. Dentro desta atividade, em alguns casos, os professores 

afirmaram que solicitam aos seus alunos que elaborem e entreguem o plano da aula. Deste 

modo, os alunos desenvolvem duas atividades inerentes à futura prática profissional: 

exposição oral do conteúdo e planejamento pedagógico. 

De acordo com os alunos da UFG, a realização dos seminários nas disciplinas é uma 

metodologia avaliativa muito utilizada pelos professores do curso (ocorre em quase todas as 

disciplinas). No entanto, poucas vezes a proposta do seminário foi direcionada ao contexto da 

escola de Educação Básica, ficando, em sua maioria, restrito às discussões teóricas sobre 

determinados autores ou teorias abordadas na disciplina. Ainda segundo estes alunos, nos 

casos em que foram apresentados e debatidos temas relacionados à Geografia escolar, a 
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ênfase foi no “modo como o conteúdo é trabalhado na escola”, chegando, em alguns casos, à 

simulação de uma aula, ou também denominada “miniaula”. 

Alinhada com a proposta de exposição de aula que está imbricada nos seminários 

temáticos, a análise do currículo e, em especial, do livro didático é amplamente explicitada e 

adotada por grande parte dos professores sujeitos da pesquisa, em ambas as instituições. Nesta 

atividade é focalizada a apresentação e a problematização dos conhecimentos específicos da 

Geografia nos currículos da Educação Básica (nos níveis nacional, estadual e municipal) e nos 

livros didáticos de Geografia do ensino fundamental e médio. É importante destacar que a 

análise do livro didático é apresentada nas ementas de várias disciplinas do curso de 

Geografia da UEG e constitui-se como a proposição de PCC que tem a maior incidência nas 

práticas pedagógicas dos professores formadores. 

A análise do livro didático que é proposta, segundo os alunos de ambas as instituições, 

se detém a identificar a forma como determinado conteúdo ou tema é abordado no livro 

didático, com ênfase na organização dos capítulos, exposição do conteúdo e propostas de 

atividades. Com exceção de uma das professoras da UEG, que propõe a análise 

epistemológica de determinados conceitos e categorias geográficas no livro didático, a 

maioria das análises propostas se restringem a um processo de verificação do conteúdo. A 

prevalência deste modelo para as atividades de PCC pode ser explicada em razão de o livro 

didático constituir-se como um forte elo entre os conhecimentos científicos que compõem a 

disciplina universitária e os conhecimentos escolares corporificados neste recurso que os 

professores terão acesso em suas práticas profissionais. 

Pensando na relação entre os conhecimentos geográficos e a prática docente na 

Educação Básica, pode-se destacar a atividade que é desenvolvida por uma professora da 

UEG: projetos de intervenção pedagógica na escola. A professora, durante a entrevista, 

ressaltou as potencialidades desta atividade como possibilidade de aproximação entre a 

disciplina acadêmica e o ensino de Geografia. Os alunos, divididos em grupos, planejam e 

desenvolvem projetos com temas relativos aos conhecimentos da disciplina em turmas de 

ensino fundamental de uma escola pública de Anápolis. Tendo em vista a excepcionalidade 

desta prática, que se aproxima das ações desenvolvidas nos Estágios Supervisionados, ela foi 

relatada apenas pela professora e um dos alunos durante o grupo de discussão. 

Também se inserem no conjunto de atividades práticas os experimentos e análises 

empreendidos por alguns professores que trabalham com os componentes físico-naturais, com 

destaque para a disciplina de Climatologia na UFG. Tal como exposto anteriormente, o 

envolvimento da professora com pesquisas sobre aprendizagem criativa confere às suas 
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práticas pedagógicas um caráter singular na articulação entre os conhecimentos da 

climatologia geográfica e o ensino de Geografia. No contexto dessa disciplina, os alunos 

ressaltaram a importância de atividades como a realização de oficinas de construção de 

maquetes e projetos criativos para a representação de fenômenos climatológicos e afirmaram 

que estes contribuíram na compreensão dos conhecimentos geográficos e sua relação com o 

ensino na escola de Educação Básica. 

A perspectiva da realização de atividades interdisciplinares é suscitada nos projetos 

pedagógicos dos cursos que, incorporando os discursos apresentados nas DCNs, afirmam a 

importância das práticas interdisciplinares sem que, de fato, seja explicitada uma 

compreensão de seu significado. Neste contexto, dois professores da UEG explicitaram que 

encaminham práticas interdisciplinares por meio de trabalho de campo e discussões temáticas 

com participação de outros professores em suas disciplinas. É importante ressaltar que a 

generalidade com que o tema é colocado nos documentos do CNE, a partir da assertiva de que 

as atividades práticas devem ser trabalhadas numa perspectiva interdisciplinar, reverbera na 

ausência de clareza no que se refere à sua importância para a articulação curricular, e, 

consequentemente, as atividades relatadas não indicam contribuições no quadro da PCC. 

Diante destes apontamentos, pode-se afirmar que nos encaminhamentos da PCC nas 

disciplinas de conhecimentos geográficos prevalece uma perspectiva aplicacionista dos 

conhecimentos do curso universitário em relação à sua utilização na escola de Educação 

Básica. A maior parte das atividades desenvolvidas pelos professores formadores para 

cumprir a carga horária de PCC nas disciplinas enfocam uma correspondência entre o 

conteúdo da disciplina e o ensino de Geografia por meio dos currículos e dos livros didáticos, 

ou ainda do planejamento e simulação de aulas com abordagem dos temas específicos em 

nível de Educação Básica.  

Este mesmo cenário já foi apontado, com preocupação, em pesquisas anteriores 

(OLIVEIRA, 2015; SANTOS, 2015), as quais evidenciaram que tal perspectiva incorre em 

um risco à formação de professores de Geografia: o da redução da intencionalidade formativa 

da PCC, onde a dimensão articuladora entre a formação acadêmica e a futura prática 

profissional se restringe à aplicação dos conhecimentos geográficos apreendidos na 

universidade no contexto escolar. Em virtude da dificuldade de compreensão da função e do 

potencial formativo da PCC, institucionalizou-se nos cursos de licenciatura modelos de 

práticas que vislumbrem uma aproximação entre os conhecimentos da universidade e os da 

escola, dentre os quais a análise do livro didático e a simulação de aula têm destaque. 
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No que se refere ao lugar que os conhecimentos geográficos ocupam nas práticas 

mencionadas, observa-se que apenas nos projetos pedagógicos do curso de Geografia da UEG 

são apresentadas orientações curriculares que dizem respeito aos conhecimentos, ainda que de 

forma generalizada, utilizando de expressões como: “fundamentos de [...]”, “princípios de 

[...]”, “elementos de [...]” ou “conhecimentos de [...]”, aplicados ao contexto da Educação 

Básica. No caso do curso da UFG, não é explicitada nenhuma orientação referente ao 

conteúdo que deva ou possa ser desenvolvido na perspectiva da PCC. Tal configuração 

permite supor que o professor formador possui autonomia para determinar, dentro do conjunto 

de conteúdos que compõem sua disciplina, aqueles que serão trabalhados em articulação com 

as dimensões didático-pedagógicas do ensino de Geografia na escola. 

Nos planos de ensino analisados, assim como nos PPCs, não são explicitados os 

conhecimentos geográficos que serão trabalhados como PCC, situação que ocorre em ambos 

os cursos investigados. Bem como destacado anteriormente, nestes documentos as disposições 

sobre a Prática como Componente Curricular circunscrevem-se à orientação curricular 

(ementa da disciplina) e, em alguma medida, sobre seu encaminhamento metodológico. Foi 

apenas nas falas dos sujeitos (professores e alunos) que a referência aos conteúdos se 

manifestou. O quadro 7 apresenta a relação dos conteúdos geográficos que foram trabalhados 

na perspectiva da PCC em algumas disciplinas dos cursos analisados.  

Quadro 7 – Conteúdos geográficos que são trabalhados na perspectiva da PCC nos cursos de 

Geografia da UEG (Anápolis) e UFG (Goiânia). 

Instituição Disciplina Conteúdos 

UEG 

Cartografia Elementos do mapa e coordenadas geográficas 

Geografia Urbana Formação e características das cidades 

Impactos ambientais Uso da terra e ocupação do solo 

Pedologia Classificação, perfil, estrutura do solo e erosão. 

Teoria da região e regionalização Regiões brasileiras 

UFG 

Astronomia Fuso horário 

Biogeografia Bioma Cerrado 

Cartografia Escala e projeção cartográfica 

Climatologia Índice pluviométrico, temperatura, umidade e pressão. 

Geografia Agrária Relação Campo-cidade 

Geografia da Indústria Revolução industrial 

Geomorfologia Relevo do estado de Goiás 

Pedologia Matéria orgânica do solo 

Fonte: Resultados da pesquisa – Entrevistas, questionários e grupos de discussão.  

Elaboração: João Carlos de Lima Neto. 
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A PCC é trabalhada em momentos específicos dentro da disciplina, geralmente ao 

final, e sua abordagem remete, na maioria das vezes, ao “como ensinar o conteúdo na escola”. 

A análise do quadro apresentado sugere que, ao desenvolvê-la, o professor formador tende a 

optar, quando o faz, por trabalhar com os conteúdos que estabeleçam relações com o currículo 

da Geografia escolar e/ou aqueles considerados de fácil compreensão no ensino básico. Por 

exemplo, ao solicitar que um aluno realize a análise do livro didático de Geografia, são 

enfatizados os conteúdos escolares que dizem respeito àqueles conhecimentos específicos 

trabalhados na disciplina.  

Certamente, até mesmo em virtude do tempo disponível, o professor formador não 

consegue – e dificilmente conseguiria – trabalhar todos os conteúdos de sua disciplina na 

perspectiva da PCC, entretanto, optar por trabalhar com conteúdos escolares de fácil 

compreensão pode recair em prejuízos à formação de seus alunos. Não se trata de descartar a 

relevância de problematizar estes conteúdos, mas de evidenciar que também é necessário 

trabalhá-la a partir dos demais conhecimentos dentro das disciplinas. Em suma, é preciso que 

as práticas formativas desenvolvidas como PCC abarquem os conhecimentos tidos como de 

maior complexidade, a exemplo do conteúdo clima urbano na disciplina de Climatologia. 

Ademais, assevera-se que a referência que a maior parte dos alunos de ambos os 

cursos analisados apresenta sobre a PCC é a da dimensão dos encaminhamentos 

metodológicos. Mesmo quando indagados sobre os conteúdos geográficos que foram 

trabalhados na perspectiva da PCC, as respostas recaíram na atividade que foi desenvolvida (a 

exemplo da análise do livro didático), o que permite supor que os aspectos metodológicos 

prevaleceram à dimensão do conhecimento específico quando trabalhada a PCC. 

Os questionamentos que se desenrolam neste processo são: em que medida a 

aproximação destes conhecimentos e/ou o trabalho com temas e conteúdos escolares na 

universidade possibilita uma formação crítica do aluno da licenciatura? Bastaria inserir 

discussões sobre a aplicabilidade dos conhecimentos geográficos na prática profissional do 

professor de Geografia para que a aprendizagem destes se torne significativa? De fato, a 

inserção destas discussões no curso de licenciatura sinaliza um avanço em relação à 

racionalidade técnica do modelo de formação anterior, porém, por si só, não garantem que o 

futuro professor de Geografia compreenda a complexidade da prática profissional. 

Não se descarta que algumas práticas dos formadores vislumbrem a complexidade do 

ato docente, entretanto, como as exceções não constituem regra, a predominância destes 

modelos nos cursos de Licenciatura em Geografia sinaliza um duplo desafio à PCC: 

ultrapassar a perspectiva aplicacionista de conhecimentos e desenvolver atividades formativas 
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que possibilitem a construção do conhecimento profissional docente. Defende-se que esta 

deve possibilitar, para além da aproximação, a integração entre os conhecimentos docentes 

contextualizados na prática profissional do professor, o que requer que sejam levantadas 

questões e situações em que os conhecimentos geográficos subsidiem reflexões sobre o ser 

professor de Geografia e sua prática pedagógica. Trata-se, como será discutido no próximo 

capítulo, de compreender que a PCC, como atividade formativa, deve possibilitar que o aluno 

da licenciatura construa conhecimentos pedagógicos sobre o conteúdo geográfico. 

Tal como evidenciado anteriormente, a indefinição conceitual que permeia a PCC se 

manifesta na difícil constituição de sua concepção no interior dos cursos, e gerou diversas 

dúvidas entre as instituições, sobretudo relacionadas à sua organização e articulação entre as 

disciplinas do currículo (REAL, 2012). No contexto dos cursos analisados, verifica-se que as 

diferentes configurações que a PCC tomou é reflexo da abertura conferida pela legislação. 

Seja distribuindo-a dentre as disciplinas, seja criando-se componentes articuladores no 

currículo, os projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Geografia compartilham um 

discurso em defesa da valorização da formação pedagógica e da formação docente que se 

articulam, até mesmo em termos de redação, aos documentos do CNE. O que se observa nos 

documentos institucionais e dos cursos é a resposta às orientações jurídico-normativa das 

DCNs, conferindo-lhes um caráter burocrático.  

Se no contexto da reforma dos cursos de formação de professores a crítica foi 

direcionada ao caráter aplicacionista do modelo “3+1”, que dividia o curso de licenciatura em 

dois momentos estanques, o atual cenário da PCC não aponta um significativo avanço no 

sentido de sua superação. Pelo contrário, a criticada densidade teórica dos cursos vem sendo 

substituída, na maioria das vezes, por atividades práticas que pouco têm contribuído na 

formação dos licenciandos. Salvo exceções, as práticas desenvolvidas carecem de 

problematizar questões relacionadas aos desafios da profissão docente e que perpassam suas 

dimensões teóricas. 

O conhecimento do contexto real no qual a PCC se efetiva nos cursos de Licenciatura 

em Geografia analisados sinaliza a necessidade de reconhecer que as práticas pedagógicas dos 

professores formadores e, consequentemente, a formação didático-pedagógica dos 

licenciandos são permeadas de desafios, os quais serão objeto de debate no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA PRÁTICA COMO COMPONENTE 

CURRICULAR NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA 

 

“O que ocorre nas concepções formativas e nos currículos, com consequência na 

conduta profissional dos professores, é a crença de que uma coisa é o conhecimento 

disciplinar, com sua lógica, sua estrutura e seus modos próprios de investigação, e 

outra coisa é o conhecimento pedagógico, entendido como domínio de 

procedimentos e recursos de ensino, sem vínculo com o conteúdo e os métodos de 

investigação da disciplina ensinada.” 

(José Carlos Libâneo, 2015). 

Reconhecendo que efetivar as mudanças propostas nas DCNs, bem como desenvolver 

a PCC, nos cursos de Licenciatura em Geografia analisados constitui-se em desafios, focaliza-

se neste capítulo o debate em torno destes e de caminhos à sua superação. Inicialmente, são 

desenvolvidos argumentos, com base nos resultados da pesquisa, que auxiliam na 

compreensão da complexidade dos desafios que permeiam o desenvolvimento da PCC, 

enfatizando as dimensões de sua efetividade e de seus resultados pedagógicos. 

Posteriormente, coadunando com os debates do campo teórico da formação de professores, 

defende-se que os encaminhamentos didático-pedagógicos desenvolvidos para a PCC 

precisam possibilitar a construção do conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico. 

Em suma, as discussões tecidas neste capítulo estão sustentadas nas proposições 

teóricas sobre a base de conhecimentos para o ensino, de Lee Shulman, considerando que essa 

teoria possibilita a compreensão do papel que a PCC deve desempenhar na formação de 

professores: contribuir para a construção de um conhecimento profissional docente. Busca-se 

evidenciar que a PCC possibilita uma articulação entre conhecimentos geográficos e 

pedagógicos nos cursos de licenciatura e que, se desenvolvida numa perspectiva de 

construção de um conhecimento pedagógico sobre o conteúdo, potencializa seus resultados. 

Diante do contexto desafiador no qual a PCC está inserida, e partindo do pressuposto 

de que o professor formador é o principal mediador da articulação entre os conhecimentos 

profissionais na Licenciatura em Geografia (SANTOS, 2017), sugere-se um percurso didático 

que pode ser tomado como referência para o desenvolvimento de atividades formativas que 

possibilitem a integração entre conhecimentos geográficos e pedagógicos com vistas à 

construção de um conhecimento profissional específico do professor de Geografia – o 

conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico. 
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3.1 Os desafios que permeiam a Prática como Componente Curricular na formação de 

professores de Geografia 

 

Os resultados da pesquisa apontam um cenário desafiador à PCC nas Licenciaturas em 

Geografia no que concerne ao seu efetivo desenvolvimento nas disciplinas que compõem o 

currículo do curso e de suas implicações no processo de construção do conhecimento 

pedagógico geográfico dos licenciandos. Em outras palavras, os desafios a que nos remetemos 

estão circunscritos a duas dimensões, da efetividade da prática e de seus resultados 

pedagógicos, e se desdobram em outras questões. Ainda que os argumentos desenvolvidos 

nesta subseção se refiram aos resultados contextuais da pesquisa, acredita-se que estes 

desafios não figuram como exclusividade dos cursos analisados. 

O primeiro desafio, evidenciado pelos professores formadores, coordenadores e alunos 

dos cursos analisados, refere-se a efetivar a PCC no âmbito das disciplinas, sobretudo 

daquelas que tratam dos conhecimentos geográficos. Trata-se, em primeiro lugar, de obter a 

adesão de todos os professores formadores à proposta formativa da PCC, tal como foi 

destacado por professores e coordenadores de curso durante as entrevistas. As falas de duas 

das professoras entrevistadas durante a pesquisa ilustram bem essa questão: 

 

Eu penso que o desafio é fazer com que todos os colegas que fazem parte do 

colegiado de Geografia entendam que é relevante. Esse tema é extremamente 

importante para que o aluno pense do começo ao fim da sua graduação que ele está 

sendo formado para ser um professor. Então ele vai intervir na realidade do aluno e 

ele precisa necessariamente saber como fazer, ele precisa entender que o processo de 

formação, quando é bem aproveitado e bem feito, vai dar melhores condições de 

atuar, de superar aqueles aspectos que muitas das vezes ele olhou e disse: “Olha, eu 

não quero ser professor ou quero ser professor de outra maneira”. Eu acho que um 

desafio é isso, que os colegas entendam que isso seja importante, porque, embora 

seja cobrado e discutido, nós sabemos que nem todo mundo tem essa preocupação 

(Professora UEG). 

 

[...] desenvolver com os professores, coletivamente com o corpo docente, a 

convicção de que a Prática como Componente Curricular contribui para a formação. 

Se o professor não está convencido da contribuição, não adianta lei e não adianta 

currículo, ele não vai fazer isso. É necessário que o professor reconheça a 

importância da PCC na formação, que isso vai contribuir para a formação do seu 

aluno (Professora UFG, grifo nosso). 

 

As falas das professoras demonstram a necessidade, ainda presente nos cursos, de que 

todos os professores formadores compreendam o papel que a PCC desempenha no processo 

formativo de seus alunos e de garantir que, de fato, estes venham a desenvolvê-la no âmbito 

de suas disciplinas. Observa-se uma preocupação em fazer com que os professores 

formadores compreendam a importância dessa prática, como dimensão articuladora entre os 

conhecimentos geográficos e o campo de atuação profissional, para a formação do seu aluno. 
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De fato, convencer o professor formador da importância da PCC e de suas 

contribuições formativas vai além de sua proposição nos documentos curriculares. Bem como 

colocado pelas professoras, mesmo que a PCC figure como componente obrigatório no 

currículo e com carga horária pré-definida no interior das disciplinas, sua efetividade requer 

que os professores formadores do curso compreendam sua dimensão formativa e se envolvam 

no compromisso coletivo de formar os professores de Geografia que irão atuar na Educação 

Básica. Para além das orientações curriculares e dos dispositivos normativos que a instituem, 

defende-se que o professor formador é o principal mediador da articulação entre os 

conhecimentos geográficos e pedagógicos (SANTOS, 2017), portanto, sua participação neste 

processo merece destaque. 

Como foi evidenciado no capítulo anterior, mesmo diante dos mecanismos 

institucionais e burocráticos que foram adotados e das discussões travadas nos colegiados dos 

cursos, ainda existem professores que não desenvolvem a PCC no âmbito de suas disciplinas. 

Cabe salientar que estes professores não tiveram disponibilidade para participar da presente 

pesquisa por diferentes causas e, portanto, não se pronunciaram sobre o real motivo pelo qual 

não a desenvolvem. No entanto, os resultados da investigação e a produção teórica existente 

sobre a temática apresentam pistas de uma possível resposta para a questão: ainda perdura no 

interior dos cursos de licenciatura uma concepção formativa que distancia o conhecimento 

disciplinar do conhecimento pedagógico. 

Segundo Libâneo (2015), o distanciamento e o paralelismo entre esses dois tipos de 

conhecimento nos cursos de licenciatura têm origem no modelo de formação dualista que 

vigorou no Brasil desde 1930, denominado “3+1”, e sua persistência, mesmo diante das 

medidas legislativas que propuseram sua superação, está associada, num primeiro momento, a 

uma desarticulação histórica entre os conhecimentos dos conteúdos disciplinares nas áreas 

específicas e os conhecimentos pedagógico-didáticos. Trata-se de uma visão segmentada 

sobre a formação docente, que possui origens históricas e que acirra uma desvinculação entre 

os métodos de ensino e os métodos investigativos da ciência. 

Ainda de acordo com o autor supracitado, a dissociação entre os conhecimentos 

presentes nos cursos de formação de professores não se restringe às questões de distribuição 

da carga horária, separação entre bacharelado e licenciatura ou desvalorização da Pedagogia. 

O âmago do problema é a dificuldade que a epistemologia das ciências tem em inserir-se no 

cerne do trabalho pedagógico. O autor sinaliza a necessidade de uma dupla determinação no 

processo de construção dos conhecimentos profissionais na licenciatura, no qual os 

conhecimentos disciplinares específicos precisam ser estruturantes do conhecimento 
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pedagógico do conteúdo. Ou seja, o desafio consiste em estabelecer interconexões, do ponto 

de vista epistemológico, entre os conhecimentos disciplinares e pedagógicos. 

É sabido que a persistente dissociação entre conhecimentos disciplinares e 

pedagógicos nos cursos de licenciatura implica na dificuldade que os alunos possuem em 

compreender a dimensão pedagógica dos conhecimentos específicos da matéria. 

Historicamente, esses conhecimentos correm em paralelo nos currículos dos cursos por meio 

de disciplinas que pouco se articulam no sentido da construção de um conhecimento 

pedagógico sobre o conteúdo. Destarte, a PCC insere-se neste contexto como uma 

possibilidade de promover o diálogo entre os conhecimentos (específicos e pedagógicos) em 

uma perspectiva de consolidar uma organicidade para os cursos. Assim, corroborando com as 

proposições de Libâneo (2012; 2015; 2016), acredita-se que esse diálogo precisa envolver a 

dimensão epistemológica dos conhecimentos profissionais docentes. 

Se do ponto de vista dos documentos curriculares é apresentada uma exímia 

valorização do conhecimento pedagógico e das especificidades da profissão docente, como é 

proposto nas DCNs, há indícios de que no interior dos cursos ainda persistem resquícios da 

concepção dualista que distancia os conhecimentos disciplinares dos pedagógicos. No 

contexto da presente pesquisa, os resultados apontam que existem professores dentre aqueles 

que lecionam as disciplinas a respeito dos conhecimentos geográficos que ainda relegam às 

disciplinas de estágio e didática o papel da formação pedagógica dos alunos e, portanto, 

eximem-se dessa atividade. Este cenário coloca em xeque a proposta e a efetividade da PCC 

no interior dos cursos analisados. 

Insere-se neste contexto o desafio apontado pelas professoras do curso, que foi 

referido anteriormente: constituir no corpo de professores uma concepção formativa que 

reconheça a importância da PCC para a formação dos alunos durante todo o curso e em todas 

as disciplinas que compõem o currículo. A preocupação implícita neste desafio está 

relacionada à eminente necessidade de tornar a formação dos professores que irão atuar na 

Educação Básica um compromisso coletivo entre todos os professores envolvidos nos cursos 

de Licenciatura em Geografia. Trata-se de um compromisso com o processo formativo de um 

profissional específico, o professor, o que demanda articulações teórico-metodológicas entre 

conhecimentos específicos da Geografia e da Pedagogia. Assumir o compromisso com a 

formação de professores de Geografia e suas especificidades e reconhecer-se como formador 

deste profissional é o desafio em questão.  

Diante do contexto educacional brasileiro e das demandas que são colocadas aos 

professores na escola, a formação destes profissionais torna-se complexa em si. Deste modo, a 
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prática pedagógica dos professores formadores nos cursos de Licenciatura em Geografia que 

não considere a base de conhecimentos profissionais do professor em sua interconexão se faz 

insuficiente. Em outras palavras, já não é suficiente trabalhar os conhecimentos geográficos 

de modo estanque e deslocado das especificidades da prática docente, ou seja, a abordagem 

fragmentada dos conhecimentos não atende as expectativas nem do ponto de vista curricular 

nem da formação profissional. 

Bem como destacado por Cavalcanti (2017), no atual quadro educacional brasileiro o 

domínio dos conhecimentos da Geografia constitui a condição básica na formação do 

professor, mas não é suficiente. Ainda segundo a autora, é necessário que o curso de 

licenciatura possibilite a autonomia intelectual do futuro professor de Geografia por meio da 

aprendizagem dos conhecimentos geográficos articulados às suas finalidades educativas e 

possibilidades no ensino básico. Destarte, a obrigatoriedade da PCC se insere no contexto de 

uma profunda mudança que não se resume ao currículo dos cursos. O que está em jogo é uma 

mudança na concepção e nas práticas de formação de professores. 

A consciência de que as disciplinas e as atividades curriculares do curso de 

licenciatura necessitam buscar uma articulação com a dimensão pedagógica da prática 

profissional já faz parte dos pressupostos dos cursos de formação de professores de Geografia 

(CAVALCANTI, 2017), tendo em vista que, nos documentos curriculares e na produção 

científica do campo, os argumentos acerca destes já estão consolidados. No entanto, no 

interior dos cursos analisados, as práticas dos professores formadores sinalizam que ainda 

persistem resquícios de uma abordagem bacharelesca aplicada à formação docente.  

Essa questão pode ser observada durante os grupos de discussão realizados com os 

alunos da UFG, tal como é evidenciado no trecho da fala de um dos estudantes durante o 

grupo de discussão 2:  

 

O curso em si, principalmente em relação às disciplinas específicas da Geografia, 

ainda está muito enviesado na perspectiva acadêmica, nos quais os textos, apesar de 

importantes para a compreensão da disciplina, pouco se relacionam com o que é 

discutido na Geografia Escolar. Falta uma iniciativa dos professores em trabalharem 

metodologias aplicadas aos conteúdos específicos que sejam úteis no momento em 

que formos adentrar em sala de aula como professores (Estudante UFG). 
 

De modo geral, pode-se constatar que os alunos, de ambos os cursos, reconhecem a 

necessidade de uma articulação curricular que se efetive no percurso da formação e percebem 

que a ausência de discussões sobre o ensino de Geografia no interior das disciplinas que 

tratam dos conhecimentos geográficos está relacionada à prática pedagógica de seus 

professores formadores. A clareza na crítica dos alunos pode ser explicada em virtude dos 
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referidos pressupostos da formação de professores, defendidos nos documentos curriculares e 

na produção teórica que, possivelmente, foram discutidos em algum momento do curso, seja 

nas disciplinas de formação didático-pedagógica (didáticas e metodologias de ensino), seja 

em outras atividades formativas (eventos e reuniões científicas). 

Este cenário indica que os alunos, quando imersos nesse debate, também podem 

influenciar em alguma medida a mudança defendida pelas DCNs. Ao reconhecerem a 

importância dos conhecimentos pedagógicos para sua formação, tendem a cobrar de seus 

professores uma abordagem dos conhecimentos geográficos contextualizada à prática 

profissional. Em outras palavras, assim como as orientações curriculares, as normativas 

institucionais e os debates realizados nos colegiados, os alunos também podem vir a mobilizar 

uma mudança por parte dos professores formadores do curso. 

Acredita-se que, se os professores estiverem convencidos de suas potencialidades 

formativas, a PCC poderá atingir, ao menos em parte, os objetivos propostos nas DCNs. No 

entanto, diante de um cenário de resistências, o que se observa nos cursos analisados é a 

mobilização dos instrumentos burocráticos na tentativa de garantir sua efetividade. Estes 

instrumentos vão desde as indicações nos projetos pedagógicos dos cursos, as normativas 

institucionais, o controle sobre as práticas dos professores com registro em sistema específico 

e chega ao ápice da criação de disciplinas específicas articuladoras no curso. Cabe ressaltar, 

como foi discutido no capítulo anterior, que a criação destas disciplinas possui respaldo 

jurídico no Parecer CNE/CP nº 15/2005, todavia, a atitude sinaliza uma tentativa de garantir a 

articulação curricular que possivelmente não se alcançou em outro formato. 

Ainda que a criação de disciplinas específicas para suprir a carga horária de PCC 

possua o respaldo jurídico, acredita-se que isso foge de seu propósito formativo inicial. A 

questão chave da PCC é envolver todos os componentes curriculares em uma proposta de 

formação que tenha identidade e terminalidade própria: formar os professores que irão atuar 

na Educação Básica. Ao criar disciplinas que tratem especificamente da articulação entre 

conhecimentos geográficos e pedagógicos, corre-se o risco de que professores formadores se 

eximam dessa tarefa e continuem a desenvolver práticas formativas bacharelescas, reforçando 

um dualismo entre os conhecimentos docentes.  

Acredita-se que a criação destas disciplinas (que não é uma exclusividade do curso de 

Geografia da UEG) foi a saída que alguns professores formadores do curso, preocupados com 

a efetividade da PCC e de seus resultados pedagógicos, encontraram para garantir que os 

objetivos formativos e a carga horária de PCC não viessem a se perder em meio a um cenário 

de resistência de outros colegas e de proposta de retirada da indicação de carga horária para a 
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PCC no interior de cada disciplina do curso, disposta na 13º diretriz da Resolução nº 848/2015 

(UEG, 2015). Este formato proposto para a PCC mostra-se como uma alternativa e, como 

pontuado pela coordenação pedagógica do curso, em virtude de sua recente proposição, não 

teve seus resultados didático-pedagógicos avaliados. Ainda no contexto do debate sobre o 

compromisso do professor formador com as especificidades da formação de professores, 

acentua-se uma crítica, por parte de alguns professores e alunos, sobre a formação deste 

profissional. A centralidade dessa crítica é a necessidade, ou não, de o profissional que atua 

nos cursos de Licenciatura em Geografia possuir formação nesta modalidade, uma vez que, 

em sua maioria, o requisito para o ingresso na carreira do magistério superior é a pós-

graduação stricto senso (mestrado ou doutorado), que nem sempre precisa ser na Geografia. 

Tal crítica é verificada, por exemplo, na entrevista realizada com um dos professores da UFG: 

 

O nível ideal, na minha visão, seria que os professores de Licenciatura em Geografia 

fossem todos formados em licenciatura, não importa em qual área, mas que fossem 

professores preocupados realmente com a sala de aula, mas não é o que acontece. 

Temos normalmente pessoas formadas apenas no curso de bacharelado ou que 

fizeram o mestrado e o doutorado e que jamais trabalharam em sala de aula e não 

conhecem a realidade da escola de Educação Básica (Professor UFG). 

 

A compreensão desta crítica requer que sejam retomadas algumas questões sobre a 

formação dos professores que atuam nas licenciaturas. Costa (2010) apresenta três 

particularidades da docência no magistério superior que as ilustram bem: a primeira refere-se 

à ausência, no contexto das políticas educacionais brasileiras, de especificações acerca da 

docência no ensino superior, em que, na maioria dos casos, não se exige uma formação que 

contemple suas especificidades ou que aborde saberes específicos sobre o campo de atuação; 

a segunda está relacionada à tradição da pesquisa como campo de atuação do profissional na 

universidade e que deixa a docência como atividade secundária; e a terceira está atrelada ao 

caráter disciplinar, especializado e fragmentado do conhecimento dentro de uma estrutura 

universitária composta por departamentos, cursos e disciplinas. 

Como o ingresso no magistério superior ocorre, principalmente, em virtude da 

formação acadêmica do profissional em nível de pós-graduação stricto senso, e 

consequentemente de suas pesquisas, que lhe conferem o lugar em uma área especializada, a 

tradição universitária, alinhada à legislação educacional brasileira, propicia a manutenção de 

um corpo docente de pesquisadores nas instituições de ensino superior. Neste contexto, ocorre 

que parte dos professores que ingressam no ensino superior para a docência nos cursos de 

licenciatura é composta por pesquisadores especialistas em determinado conteúdo e não 

necessariamente licenciados. 
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Com exceção de alguns editais de concurso público que estabelecem a obrigatoriedade 

de o profissional possuir curso ou pesquisa relacionada ao ensino de Geografia (a exemplo do 

edital nº 01/2016 da Universidade Federal do Tocantins), de modo geral, o critério adotado 

para o ingresso do professor nos cursos de Geografia, com atuação no bacharelado e/ou na 

licenciatura, é o mestrado ou o doutorado, seja em Geografia ou áreas afins. De fato, como foi 

destacado pelo professor entrevistado, na maioria dos casos não se exige do professor 

formador que irá atuar no curso de Licenciatura em Geografia a formação nessa modalidade 

ou experiência como professor da Educação Básica. Exceto aqueles que lecionam as 

disciplinas de Didática, Estágio Supervisionado e Metodologia de Ensino, poucos são os 

professores formadores que se dedicam a pesquisar o ensino e/ou a formação de professores 

de Geografia, ainda que atuem no curso de formação deste profissional. 

Conforme destaca Costa (2010), a atuação do professor formador traz as marcas de sua 

trajetória acadêmica, das experiências adquiridas (pessoais e profissionais), dos contextos de 

formação e de trabalho e, neste sentido, ter cursado a licenciatura e atuado na Educação 

Básica pode vir a representar um diferencial. A investigação desenvolvida pela autora apontou 

que os professores formadores que cursaram a licenciatura tendem a manter vínculos com o 

ensino e apresentam uma empatia com os dilemas enfrentados pela escola e seus 

profissionais. Os resultados apresentados na presente pesquisa concordam com esse 

apontamento, ainda que não seja uma regra para todos os professores formadores. 

Os argumentos desenvolvidos no capítulo anterior corroboram no entendimento de que 

os professores formadores dos cursos analisados que são egressos da licenciatura, e que já 

atuaram na Educação Básica ou que desenvolvem projetos de pesquisa ou extensão com 

temas relacionados ao ensino e/ou formação de professores de Geografia, tendem a 

preocupar-se com as especificidades da profissão docente e da formação didático-pedagógica 

de seus alunos. No entanto, assevera-se que a pesquisa não descarta que existe um esforço por 

parte de alguns professores formadores que não possuem este perfil formativo e profissional, 

principalmente aqueles responsáveis pelas disciplinas de conhecimentos geográficos, em 

aproximar-se dos debates sobre o ensino destes conhecimentos na escola. 

Para cinco dos professores formadores entrevistados (três da UFG e dois da UEG), 

desenvolver a PCC no âmbito de suas disciplinas perpassa ainda enfrentar um desafio relativo 

ao tempo. Segundo eles, a carga horária destinada à disciplina se mostra, na maioria das 

vezes, insuficiente para trabalhar com os conhecimentos geográficos, e a abordagem de temas 

relacionados ao contexto profissional é prejudicada. Essa crítica é evidenciada, por exemplo, 

no seguinte trecho extraído da entrevista com uma das professoras da UFG: 
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[...] posso elencar o tempo disponível para que o conteúdo seja ministrado, pois para 

apontar como poderia ser ensinado aquele conteúdo, o estudante necessita ter 

entendido o próprio conteúdo. Considerando a dificuldade de apreensão do 

conteúdo, em geral o tempo programado para ambas as abordagens se torna 

insuficiente na maioria das vezes (Professora UFG). 

 

A fala da professora coloca em questão um problema que tem preocupado os 

professores formadores no interior dos cursos analisados: a carga horária das disciplinas e 

suas demandas. Observa-se a preocupação de que o desenvolvimento da PCC em suas 

disciplinas conduza ao que Guimarães e Rosa (2006) denominaram de hipertrofia da 

formação teórica. Essa inquietação dos professores relaciona-se com o processo de 

secundarização do conhecimento científico que está imbricado nas políticas curriculares, 

sobre as quais se discorreu no primeiro capítulo desta dissertação. Neste contexto, manter a 

solidez teórica na abordagem dos conhecimentos geográficos da disciplina ao prazo em que se 

propõe uma aproximação com a futura prática profissional do aluno torna-se um desafio.  

De fato, as DCNs trouxeram para os cursos de licenciatura uma preocupação com as 

especificidades da prática docente que é muito válida, todavia, a ênfase dada às competências 

profissionais reflete uma hipervalorização das dimensões técnico-profissionalizantes da 

formação (CAMPOS, 2002) e mascara a tendência das políticas educacionais em submeter o 

processo formativo à lógica das exigências do mercado de trabalho. Tal questão não pode ser 

ignorada quando se trata da referida crítica apresentada pelos professores formadores dos 

cursos analisados, de modo que inferir que o professor formador se comprometa com as 

especificidades da formação didático-pedagógica não coloque de lado o compromisso destes 

com a formação geográfica dos alunos. 

Fernandes e Cunha (2013, p. 54) reconhecem que a legislação brasileira apresenta 

intencionalidades de um aligeiramento da formação e características de um neotecnicismo, 

todavia, salientam que não se podem desconsiderar os avanços que esta representa na 

proposta curricular dos cursos de licenciatura, a exemplo da obrigatoriedade da PCC que, para 

as autoras, constitui-se em uma possibilidade de “fortalecer a recriação da relação dialética 

entre teoria e prática que se corporifica também na relação conteúdo e forma”.  

Em suas análises, as autoras evidenciam contradições, até mesmo do ponto de vista 

teórico, que estão imbricadas na proposta curricular das DCNs. Assume-se que a 

hipervalorização da prática, explícita na reforma curricular, incorre no risco de um 

esvaziamento teórico nos cursos de licenciatura. Ao mesmo tempo, a valorização das 

dimensões didático-pedagógicas e das especificidades da formação docente, principalmente a 

proposição da obrigatoriedade da PCC, sinaliza uma possibilidade de superação de problemas 
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historicamente não resolvidos (FERNANDES; CUNHA, 2013), a exemplo das dicotomias 

entre teoria e prática, conteúdo e forma, formação específica e pedagógica. 

Diversos autores, sobretudo aqueles vinculados ao campo da Educação, direcionaram 

críticas ao caráter neotecnicista dessa proposta e se mostraram temerosos ao eminente risco de 

um recuo teórico no tratamento dos conhecimentos científicos no interior dos cursos de 

licenciatura. No campo da Geografia, podem-se destacar os argumentos desenvolvidos por 

Oliva (2001) que, ao analisar o processo de renovação da ciência geográfica, discorre sobre os 

riscos da demasiada ênfase à sua dimensão didático-pedagógica e alerta que, no movimento 

de renovação do ensino, abandonou-se a ditadura dos conteúdos para, em seguida, recair-se 

sobre a ditadura da forma. O deslocamento da referência dos conteúdos, compreendidos como 

os conhecimentos científicos sistematizados, para a forma insere-se na agenda das políticas 

educacionais que afetam a Educação Básica e, consequentemente, se desdobra sobre a 

formação de seus professores na universidade. 

Neste sentido, uma questão torna-se latente: em que medida a negação do modelo de 

formação acadêmico, explícita nas políticas curriculares neoliberais, não implicou também em 

uma negação do conhecimento geográfico do professor? Certamente a presente pesquisa não 

conseguirá apresentar uma resposta a este questionamento, o qual requer uma investigação 

futura. Cabe enfatizar que a inquietação dos professores formadores precisa ser considerada e, 

possivelmente, constituir-se em tema de pesquisa na agenda deste campo. 

Considerando as limitações dos currículos, de sua formação e do tempo de que 

dispõem em suas disciplinas, diversos professores formadores propõem desenvolver a PCC 

por meio de atividades que vislumbram a abordagem dos conhecimentos específicos na 

Educação Básica, que, por sua vez, sinalizam poucas contribuições para a construção de um 

conhecimento pedagógico sobre o conteúdo geográfico por parte dos licenciandos. Um 

exemplo são os encaminhamentos que têm se dado à análise dos livros didáticos de Geografia, 

que, em sua maioria, se limitam a uma verificação de conteúdos e sua correspondência entre 

os espaços da universidade e da escola. 

Assevera-se que a maior parte das atividades que foram relatadas pelos alunos em 

ambas as instituições não sinalizam uma clara contribuição à construção de um conhecimento 

pedagógico sobre o conteúdo geográfico. As práticas que visam uma correlação entre os 

conhecimentos geográficos na universidade e na escola e/ou sua aplicação em situações de 

ensino e até mesmo a simulação de atividades inerentes à prática profissional (miniaulas), 

salvo exceções, não indicam uma integração epistemológica entre a Geografia, seus métodos 

investigativos e os métodos de ensino. As exceções aqui citadas referem-se, por exemplo, à 
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prática de análise do livro didático proposta por uma das professoras da UEG, aludida no 

capítulo anterior, na qual os licenciandos realizam o estudo das categorias e conceitos 

apresentados no livro em relação à constituição destes na história do pensamento geográfico. 

Não significa, entretanto, que tais atividades não venham a contribuir em alguma 

medida com as reflexões e discussões acerca do ensino de Geografia, uma vez que a própria 

presença destas nas disciplinas já sinaliza uma tentativa inicial de articulação curricular. O 

desafio em questão é, considerando a complexidade do processo formativo, garantir que as 

práticas desenvolvidas nas disciplinas conduzam à construção de um conhecimento 

profissional específico (conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico), que possui 

dimensões teórico-conceituais e não se restringe à instrumentalização para o ensino. 

Em contraposição à evidente desvalorização do conhecimento teórico, implícita nas 

políticas curriculares neoliberais, as discussões realizadas por Libâneo (2012; 2015; 2016) 

sobre a construção dos conhecimentos profissionais nos cursos de formação de professores 

apresentam uma possibilidade promissora no sentido de sua superação: promover a 

interconexão epistemológica entre os conhecimentos específicos da matéria e os pedagógicos, 

na perspectiva de construir um conhecimento pedagógico do conteúdo e, tratando-se do curso 

de Licenciatura em Geografia, sobre o conteúdo geográfico.  

Tendo como referência a teoria da base de conhecimentos para o ensino proposta por 

Lee Shulman (2014), defende-se, na presente pesquisa, a ideia de que as atividades formativas 

desenvolvidas como PCC nas disciplinas de conhecimentos geográficos, dentre elas incluem-

se os modelos que se mostraram institucionalizados nos cursos analisados, devem ser 

trabalhadas na perspectiva de possibilitar a construção do conhecimento pedagógico do 

conteúdo geográfico. Para a compreensão desta proposta, na seção seguinte são tecidas 

algumas considerações acerca desta teoria e de suas possíveis implicações no processo de 

formação dos professores de Geografia. 

 

3.2 A base de conhecimento para o ensino e a formação do professor de Geografia 

 

Diversas pesquisas desenvolvidas, em níveis nacional e internacional, têm suscitado 

argumentos em defesa dos conhecimentos e saberes necessários à docência, nos quais, 

adotando diferentes denominações e categorizações, as proposições de Selma Pimenta (1997), 

Maurice Tardif (2000) e Lee Shulman (1987; 2014) constituem as principais bases teórico-

conceituais deste debate no contexto brasileiro. No campo das pesquisas sobre a formação 

docente e a prática pedagógica em Geografia, as reflexões sobre a base de conhecimentos para 
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o ensino e o modelo de raciocínio e ação pedagógica propostas por Lee Shulman têm se 

destacado. 

Dentre as pesquisas geográficas que adotam tal perspectiva teórica, as teses defendidas 

por Roque Ascenção (2009), Lopes (2010), Morais (2011), Pires (2013) e Santos (2017) 

explicitam as contribuições do autor estadunidense à compreensão dos conhecimentos que são 

mobilizados pelos professores de Geografia em suas práticas pedagógicas e da valorização 

dos conhecimentos pedagógicos sobre a matéria ensinada, neste caso os geográficos, para as 

atividades educativas. O amálgama existente entre o conhecimento do conteúdo disciplinar e a 

pedagogia constitui o ponto central da teorização proposta pelo autor e que estimula sua 

crescente adesão por parte dos pesquisadores do ensino e da formação de professores nas 

diversas áreas do conhecimento. 

Conforme aponta a análise realizada por Vieira e Araújo (2016), as contribuições 

teóricas de Lee Shulman têm sido gradativamente adotadas como referencial nas pesquisas 

sobre a formação docente no Brasil, principalmente em virtude da originalidade da categoria 

“conhecimento pedagógico do conteúdo”. Neste contexto, os escritos do autor sobre a base de 

conhecimentos para o ensino têm destaque e subsidiam debates acerca do distanciamento 

entre os conhecimentos disciplinares e pedagógicos nos cursos de licenciatura, do 

desenvolvimento profissional e dos conhecimentos mobilizados pelos professores para 

trabalhar com determinados conhecimentos em diferentes situações e contextos de ensino. 

Em suma, as contribuições teórico-conceituais do autor estão relacionadas à 

proposição de uma base de conhecimento necessária ao professor, também denominado de 

“conhecimento de base”, que reúne um conjunto de conhecimentos profissionais considerados 

fundamentais para o exercício da docência. Reconhecendo a complexidade do ofício docente, 

que não se enquadra num processo de mera transmissão de conteúdos, Shulman (2014) 

ressalta que a prática profissional exige que o professor mobilize um conjunto de sete 

conhecimentos específicos: conhecimentos sobre o conteúdo a ser ensinado, a pedagogia 

geral, o currículo, os alunos e suas características, os contextos educacionais, os fins, 

propósitos e valores da educação e do conhecimento pedagógico do conteúdo, este último 

relacionado à intersecção entre os conhecimentos específicos da ciência e a pedagogia.  

De acordo com Mizukami (2004), esta base de conhecimentos proposta pelo autor 

pode ser sintetizada em três categorias: conhecimentos do conteúdo e/ou da matéria, 

conhecimento pedagógico geral e conhecimento pedagógico do conteúdo. Adotar-se-á nesta 

pesquisa a classificação apresentada pela autora em virtude de agrupamento dos 

conhecimentos pedagógicos destacados por Shulman (2014) (pedagógico geral, currículo, 
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características dos alunos, contextos educacionais, fins, propósitos e valores da educação), e 

que reflete a organização curricular dos cursos de formação de professores no Brasil, no qual 

estes conhecimentos representam a dimensão da “formação didático-pedagógica”, conforme 

denominação expressa nas DCNs.  

O quadro 8 apresenta questões relacionadas à base de conhecimentos proposta por 

Shulman (1987; 2014), no que se refere à natureza e à fonte dos conhecimentos profissionais 

docentes, considerando a classificação proposta por Mizukami (2004). 

Quadro 8 – Base de conhecimentos para o ensino na teoria de Lee Shulman 

Conhecimento Natureza Fonte 

Conteúdo/Matéria 

Específico da área científica na qual a disciplina se insere 

e suas respectivas bases epistemológicas, conceitos, 

processos, procedimentos e métodos de investigação. 

Formação acadêmica nas 

áreas de conhecimento 

ou disciplinas. 

Pedagógico Geral 

Fundamentos psicológicos, sociológicos, históricos, 

filosóficos e políticos da educação. Incorporam-se neste 

grupo os conhecimentos sobre o currículo, as 

características dos alunos, os contextos educacionais, os 

fins, propósitos e valores da educação.  

Formação acadêmica em 

educação, estrutura e 

materiais educacionais.  

Pedagógico do Conteúdo 
Amálgama resultante da combinação dos conhecimentos 

do conteúdo e da pedagogia geral. 

Formação acadêmica e 

exercício profissional. 

Fonte: Shulman (1987; 2014) e Mizukami (2004).  

Elaboração: João Carlos de Lima Neto. 

O conhecimento do conteúdo refere-se especificamente àquele da matéria ensinada e 

está relacionado a processos, conceitos, epistemologias e metodologias específicos da área de 

conhecimento na qual a disciplina se insere. Considerado como condição básica para o 

exercício da profissão, o domínio dos conhecimentos específicos da ciência de referência, a 

exemplo da Geografia, não se resume ao conhecimento sobre fatos e conceitos que a 

compõem, mas requer que o professor compreenda as bases epistemológicas e históricas do 

campo científico. Sendo assim, parte deste conhecimento a premissa de que o professor só 

ensina aquilo que sabe, portanto, dominar os conhecimentos geográficos, bem como suas 

bases teórico-conceituais, constitui-se, a priori, condição básica para se ensinar Geografia, 

porém não é o suficiente. 

De acordo com Grossman, Wilson e Shulman (2005), o conhecimento do conteúdo 

pode ser compreendido a partir de duas categorias que versam sobre sua estrutura: substantiva 

e sintática. A primeira compreende os conceitos e as formas de organização da disciplina, e a 

segunda, de modo complementar à estrutura substantiva, diz respeito aos procedimentos e 
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paradigmas investigativos específicos da área científica. Observa-se que Shulman, ao 

evidenciar tais estruturas, valoriza as dimensões epistemológicas do conhecimento disciplinar.  

Distinguindo-se dos profissionais especialistas na área de conhecimento, o professor 

deve possuir, além de uma sólida formação teórica no campo disciplinar, conhecimentos 

gerais sobre a pedagogia, os quais integram teorias sobre os processos de ensino e 

aprendizagem. Também denominado de conhecimento pedagógico geral, este se relaciona 

com o campo dos estudos sobre as bases históricas, filosóficas, sociológicas, políticas e 

psicológicas da Educação. Articulados a estes, situam-se os conhecimentos sobre os 

currículos e programas oficiais de organização e estruturação da Educação e dos conteúdos 

disciplinares, e sobre as características e especificidades dos contextos educativos (social, 

econômico e político) dos alunos (em suas dimensões cognitiva, emocional e social), e das 

finalidades, propósitos e valores da Educação. 

A formulação teórica proposta pelo autor apresenta a categoria “Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo”, resultante de uma interconexão entre os conhecimentos do 

conteúdo e os da pedagogia geral. Considerado um conhecimento específico da profissão, este 

constitui o cerne da formulação teórica do autor. Segundo Shulman (2014, p. 207), este 

conhecimento representa a compreensão de “como tópicos específicos, problemas ou questões 

são organizados, representados e adaptados para os diversos interesses e aptidões dos alunos, 

e apresentados no processo educacional em sala de aula”. Trata-se de um conhecimento 

profissional específico do professor, com nuances na capacidade deste em transformar os 

conteúdos específicos da matéria em formas pedagogicamente poderosas e adaptáveis às 

diversidades dos contextos educacionais e características dos alunos. 

Mizukami (2004) salienta que a denominação Pedagogical Content Knowledge 

(PCK), termo em inglês para “conhecimento pedagógico do conteúdo”, foi utilizada pela 

primeira vez em uma palestra proferida por Lee Shulman na Universidade do Texas (Estados 

Unidos), em 1983, onde o autor se propôs a discutir o “paradigma perdido nas pesquisas sobre 

o ensino” e evidenciar a problemática da necessária interação entre os conhecimentos da 

matéria e a Pedagogia. Desde então, o autor e seus colaboradores têm se debruçado em 

investigações sobre o processo de aprendizagem profissional docente, com ênfase na base de 

conhecimentos, que tem influenciado diversas pesquisas brasileiras sobre o ensino e a 

formação de professores em diferentes áreas do conhecimento. 

Em seus escritos, Shulman (2014) destaca que o conhecimento pedagógico do 

conteúdo possui a dimensão do conhecimento da matéria para o ensino, situada na intersecção 

entre os saberes da ciência de referência e a Pedagogia, e corresponde aos conteúdos 
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disciplinares que são regularmente ensinados na escola, bem como suas formas de 

representação, analogias, exemplos, ilustrações e demonstrações, que tornam os 

conhecimentos das áreas científicas compreensíveis aos alunos. Em outras palavras, o PCK 

engloba os conhecimentos sobre como ensinar os conteúdos específicos da matéria na sala de 

aula, configurando-se como uma forma particular do conhecimento do conteúdo. 

Roldão (2007) enfatiza o caráter incorporador do conhecimento pedagógico do 

conteúdo, que resulta mais em um processo de transformação ocorrida entre os conhecimentos 

disciplinares e pedagógicos do que em sua mera adição ou justaposição. Trata-se de um 

processo complexo de interconexão no qual o conhecimento profissional do professor (saber 

pedagógico do conteúdo a ser ensinado) emerge da intersecção entre os conhecimentos 

específicos da matéria e os conhecimentos didático-pedagógicos, os quais passam a integrar-

se uns aos outros. Neste sentido, o conhecimento pedagógico do conteúdo pode ser 

compreendido como uma ação transformativa, como a capacidade de o professor incorporar e 

transformar seus conhecimentos. 

Quanto à fonte destes conhecimentos profissionais, Shulman (2014) salienta a 

importância da formação acadêmica na constituição dos conhecimentos sobre a matéria 

(campo científico de referência, a exemplo da Matemática, História, Geografia e Filosofia) e 

sobre os fundamentos da pedagogia geral e suas respectivas ramificações. Para ele, estes 

conhecimentos se consolidam, principalmente, por meio dos estudos acadêmicos do professor 

que, no caso brasileiro, corresponderia aos cursos de licenciatura. Ainda que o autor atribua 

uma ênfase à prática profissional no processo de construção do conhecimento pedagógico do 

conteúdo, que ocorre em situações de ensino nas quais o professor mobiliza e articula os 

conhecimentos da matéria e da pedagogia, não se pode descartar que a natureza deste 

apresenta características que se aproximam do conhecimento acadêmico formal. 

De acordo com Fernandez (2015), a expressão “conhecimento pedagógico do 

conteúdo” detém uma perspectiva de aproximação, no que concerne ao seu status de 

reconhecimento, entre o conhecimento que é produzido na prática do professor e aqueles 

oriundos de sua formação acadêmica. É importante destacar que Shulman (2014) não 

restringe a construção deste conhecimento ao contexto prático do trabalho docente, ainda que 

este se concretize no processo de transformação dos conteúdos científicos em matérias de 

ensino em sala de aula, pois as influências que os conhecimentos acadêmicos (conteúdo e 

pedagogia) exercem sobre ele, compartilhando fundamentos teórico-conceituais e 

epistemológicos, o permeiam de elementos oriundos da formação acadêmica. 
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Tendo em vista que os sujeitos de investigação foram os professores, iniciantes e 

experientes, em suas práticas profissionais, Shulman (2014) pouco discorre acerca do curso de 

formação inicial ou, como ele o denomina, a preparação de professores. No entanto, a 

preocupação que o autor manifesta em relação ao conhecimento específico da matéria 

corrobora para que sua teoria seja adotada como referência para diversas pesquisas sobre a 

formação de professores no Brasil, dentre elas a do docente geógrafo. Observa-se, em suas 

proposições e de seus colaboradores, argumentos que reconhecem o conhecimento do 

conteúdo como elemento central na composição da base e que indicam, em virtude desta 

centralidade, que a formação de professores deva estimular uma articulação entre os 

conteúdos da matéria e ações didáticas (GROSSMAN; WILSON; SHULMAN, 2005).  

Libâneo (2015) corrobora com as discussões sobre a construção dos conhecimentos 

profissionais dos professores e salienta a necessidade do diálogo epistemológico entre as 

disciplinas específicas da ciência de referência e suas didáticas em uma perspectiva de 

propiciar a construção de um conhecimento pedagógico sobre os conteúdos disciplinares nos 

cursos de licenciatura. O autor propõe um diálogo entre as proposições de Shulman e a teoria 

do ensino desenvolvimental de Vasili Davydov19, e considera que o conhecimento pedagógico 

do conteúdo do professor consistiria em “ajudar o aluno a transformar os conteúdos em 

objetos de pensamento, ou seja, em conceitos teóricos” (LIBÂNEO, 2015, p. 642). Portanto, 

associa-se diretamente às bases teórico-conceituais e epistemológicas da ciência ensinada que, 

por sua vez, está mutuamente integrada aos conhecimentos pedagógicos.  

Ainda que as discussões propostas pelo autor, em sua maioria, estejam relacionadas 

aos embates entre a didática geral e as didáticas específicas, acredita-se que a perspectiva 

dessa integração possa também ser referenciada às disciplinas que tratam dos conteúdos 

específicos da ciência (a exemplo da Geografia). Defende-se que a almejada integração 

epistemológica pode constituir-se em uma referência para as atividades de PCC desenvolvidas 

nas disciplinas de conteúdos geográficos, objeto desta investigação. 

A questão chave do debate que é empreendido pelo autor refere-se à interconexão 

entre a didática (o ensino) e a epistemologia (processos de investigação e de construção dos 

conhecimentos) da ciência que é ensinada, de modo a defender a existência de uma 

interdependência entre as bases teóricas do ensino e dos conhecimentos específicos que, por 

                                                 
19

 Psicólogo e pedagogo russo. Sua teoria do ensino desenvolvimental, baseada na teoria histórico-cultural de 

Lev Vygotsky e Alexei Leontiev, postula que “a educação e o ensino atuam no desenvolvimento por meio do 

processo da apropriação do conhecimento teórico-científico que, por sua vez, possibilita o desenvolvimento das 

capacidades e habilidades correspondentes aos procedimentos lógicos e investigativos de uma área de 

conhecimentos” (LIBÂNEO, 2015, p. 640). 
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sua vez, precisa ser considerada na organização curricular e na concepção formativa dos 

cursos de licenciatura. O desafio colocado a estes cursos é fazer com que os conhecimentos 

pedagógicos se conectem à epistemologia da ciência de referência (com sua lógica de 

estruturação conceitual e métodos próprios de investigação). Ou seja, o problema da 

dissociação conteúdo-forma nas licenciaturas possui dimensões de natureza epistemológica. 

Ainda de acordo com Libâneo (2012, p. 12), o “conhecimento pedagógico pressupõe 

as condições epistemológicas e históricas de construção do conteúdo, de modo que a 

epistemologia da ciência ensinada se torna fundamento para todo trabalho pedagógico com os 

conteúdos”. Ao colocar em relevo a relação de interdependência entre os conhecimentos 

disciplinares e pedagógicos, o autor evidencia que existe uma interconexão entre a episteme 

do conhecimento disciplinar e seu tratamento didático-pedagógico. Neste entendimento, o 

conhecimento pedagógico do conteúdo vincula-se “aos conteúdos e procedimentos lógicos e 

investigativos da ciência que está sendo ensinada” (LIBÂNEO, 2016, p. 355). Por esse 

motivo, o trabalho pedagógico com os conhecimentos geográficos na Educação Básica está 

intimamente ligado ao desenvolvimento destes conhecimentos no campo epistemológico da 

Geografia. 

A necessária interconexão entre os conhecimentos a que o autor se refere aproxima-se 

das discussões apresentadas por Cavalcanti (2011) sobre o processo formativo em Geografia, 

no qual ressalta a importância dos conhecimentos sobre o objeto de investigação, categorias 

estruturantes, linguagens, enfoques metodológicos e matrizes epistemológicas da ciência 

geográfica para a formação e atuação do professor. Segundo a autora, faz-se necessário que os 

cursos de Geografia ofereçam uma base sólida de conhecimentos do campo científico 

alinhado às suas finalidades sociais e especificidades da área de atuação profissional, seja na 

formação do bacharel, que atuará em práticas de planejamento e intervenção socioambiental, 

seja na formação do licenciado, que atuará como professor. 

É evidente que a formação dos profissionais da Geografia que irão atuar como 

professores na Educação Básica requer uma interconexão entre as bases teóricas e 

metodológicas da ciência e a dimensão didático-pedagógica do ensino. Neste contexto, as 

discussões travadas no campo da Didática da Geografia, área que se ocupa das reflexões 

“sobre princípios epistemológicos da Geografia e sobre o processo de construção do 

conhecimento no âmbito da Geografia escolar” (CAVALCANTI, 2010, p. 369), apresentam 

importantes contribuições à compreensão desta articulação. Em suma, os estudos desta área 

ressaltam que os conhecimentos geográficos acadêmicos e a didática da Geografia mantêm 
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estreitas relações epistemológicas e, interligadas, suas bases teóricas e metodológicas 

confluem nas especificidades da Geografia Escolar. 

Nas pesquisas que abordam estas discussões no contexto da formação de professores 

em Geografia evidencia-se que nos cursos de licenciatura desta área ocorre uma excessiva 

valorização dos conhecimentos geográficos em detrimento da formação didático-pedagógica. 

Lopes (2010) argumenta que a necessária integração entre os conhecimentos profissionais do 

professor de Geografia, assim como em outras áreas, constitui-se em um dilema histórico, 

associado à desvalorização da profissão docente (até mesmo dentro do campo científico, que 

preconiza a formação do geógrafo bacharel), e sua superação requer a mobilização de 

ferramentas teóricas – o conhecimento pedagógico geográfico.  

O autor defende que o curso de formação inicial precisa “conceber e implementar uma 

arquitetura curricular que proporcione aos futuros professores uma compreensão mais 

orgânica da relação entre os conhecimentos específicos da Geografia e os conhecimentos 

pedagógicos” (LOPES, 2010, p. 226). Esta proposição aposta na superação da lógica 

disciplinar e academicista que tem guiado a organização e o desenvolvimento curricular dos 

cursos de Licenciatura em Geografia e propõe-se que estes sejam concebidos em uma “lógica 

de desenvolvimento dos saberes profissionais” (2010, p. 227). Nesta, as questões profissionais 

da docência em Geografia, denominadas pelo autor de pedagógico-geográficas, suas 

especificidades, desafios e perspectivas, constituem eixos norteadores do currículo. 

Lopes salienta ainda que o conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico, 

entendido como uma intersecção dialética entre conhecimentos geográficos e conhecimentos 

pedagógicos, constitui-se em uma ferramenta teórica importante para a compreensão do ato 

docente, que, no percurso da formação inicial, “amplia, consideravelmente, a possibilidade de 

o estudante/professor pensar sua atual/futura formação como um processo contínuo de, no 

interior do currículo escolar, aprender a organizar práticas de educação geográficas 

significativas” (2010, p. 93, grifo nosso). Ao inserir a perspectiva da dialética no processo de 

construção deste conhecimento o autor busca evidenciar a complexidade da articulação entre 

conhecimentos específicos e pedagógicos nos cursos de formação de professores de 

Geografia. 

A discussão apresentada por Santos (2017) contribui com este debate ao inserir o 

formador de professores como mediador do diálogo entre os conhecimentos geográficos e 

pedagógicos no processo de formação do professor de Geografia. A construção do 

conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico, tal como o denomina, é potencializada 

pela prática pedagógica dos professores formadores no decurso das disciplinas no curso de 
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licenciatura, seja ela específica ou pedagógica. Para o autor, a mediação didática realizada 

pelo formador constitui elemento central deste processo, no entanto, ele não descarta que tal 

articulação se mostra, na maioria dos casos, ineficiente nas disciplinas de conhecimentos 

geográficos. 

As proposições dos autores supracitados implicam na conclusão de que a almejada 

articulação entre conhecimentos geográficos e pedagógicos e, consequentemente, a 

construção do conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico ultrapassa questões sobre a 

distribuição de carga horária ou sobre as orientações e diretrizes curriculares. A centralidade 

do impasse reside na persistência de uma concepção formativa que fragmenta e distancia os 

conhecimentos nos cursos de formação de professores e que, por esse motivo, implica no 

desafio de estabelecer um diálogo epistemológico entre os conhecimentos docentes.  

Uma via de superação desta concepção dar-se-á pelo tensionamento da inter-relação 

entre conhecimentos geográficos e pedagógicos ocasionado pelas proposições oriundas das 

pesquisas sobre a formação de professores de Geografia, pelas políticas curriculares, pelas 

práticas pedagógicas dos professores formadores e, por que não, pelos debates travados entre 

professores formadores e alunos. É inegável que este tensionamento tem levado a uma 

revisão, ainda que incipiente, dos pressupostos que norteiam as práticas formativas no interior 

dos cursos e, dentre eles, a valorização do conhecimento pedagógico do professor de 

Geografia.  

Diante de um contexto investigativo e curricular de intensa valorização da formação 

pedagógica, as proposições dos autores supracitados ganham destaque por ressaltar a 

importância do conhecimento disciplinar, especialmente das bases epistemológicas da 

Geografia, no repertório de conhecimentos profissionais docentes. Estes autores evidenciam a 

defesa de uma concepção formativa que valorize os conhecimentos da ciência geográfica, 

interconectados aos conhecimentos didático-pedagógicos, como base para a formação do 

professor de Geografia. Destarte, o conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico se 

constitui em uma ferramenta teórica (LOPES, 2010) que vislumbra uma nova concepção 

formativa para os cursos de Licenciatura em Geografia, comprometida com as especificidades 

da profissão e do campo científico. Acredita-se que, ao compreendê-lo enquanto ferramenta 

intelectual do professor de Geografia, seja possível avançar na perspectiva de articulação 

curricular entre disciplinas ou conteúdos rumo à interconexão epistemológica entre os 

conhecimentos. 

A perspectiva teórico-conceitual sobre a base de conhecimentos defendida por 

Shulman (2014) é adotada na presente pesquisa como referência para a compreensão das 
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implicações da PCC no processo formativo dos futuros professores de Geografia por 

considerar que este componente, a priori, deveria possibilitar uma articulação entre os 

conhecimentos geográficos e os pedagógicos e, consequentemente, contribuir na construção 

do conhecimento pedagógico do conteúdo. Tratando-se de uma investigação acerca da 

formação docente em Geografia, adotar-se-á a denominação de conhecimento pedagógico do 

conteúdo geográfico, tal como Lopes (2010) e Santos (2017), para referir-se a este 

conhecimento profissional específico do docente geógrafo. 

Diante do exposto nesta subseção, defende-se que o “Conhecimento Pedagógico do 

Conteúdo Geográfico”, que constitui uma ferramenta teórica do professor de Geografia, pode 

vir a ser uma referência para a PCC. As discussões tecidas na próxima subseção argumentam 

que as atividades formativas desenvolvidas como PCC nas disciplinas de conhecimentos 

geográficos precisam contribuir com a construção deste conhecimento e, sendo o professor 

formador o principal mediador do processo (SANTOS, 2017), suas práticas pedagógicas 

precisam vislumbrar uma interconexão entre conhecimentos geográficos e pedagógicos. 

 

3.3 O conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico como possibilidade para a 

Prática como Componente Curricular 

 

Diante das discussões empreendidas neste capítulo, pode-se afirmar que o processo de 

construção do conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico é iniciado na universidade, 

ou seja, o curso de formação inicial oferece as bases teórico-conceituais para sua 

sistematização, que é intensificada, posteriormente, no contexto do exercício profissional do 

professor ao transformar os conhecimentos científicos da Geografia em matérias de ensino, 

considerando o processo de raciocínio e ação pedagógica (SHULMAN, 2014). No entanto, a 

complexidade do processo de construção deste conhecimento profissional na formação inicial 

requer uma integração, do ponto de vista epistemológico, entre conhecimentos geográficos e 

pedagógicos no decurso da licenciatura e suas respectivas disciplinas. 

Para Shulman (2014), o raciocínio pedagógico reúne um ciclo de ações do professor 

que, não obrigatoriamente sequenciais ou hierárquicas, envolvem a compreensão crítica do 

conjunto de conteúdos a serem ensinados e de seus propósitos educacionais; a transformação 

destes conteúdos em formas pedagogicamente poderosas para ensinar; a instrução, que inclui 

os aspectos circunscritos ao ato de ensinar, dentre eles a organização das situações de 

aprendizagem, a interação com os alunos e a explicação e discussão dos conteúdos; a 

avaliação da compreensão dos alunos sobre os conteúdos e dos processos, métodos e técnicas 
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de aprendizagem empregada; a reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, bem como 

de seus resultados didático-pedagógicos, com vistas a aprender com a experiência; e, por fim, 

uma nova compreensão sobre os conteúdos, propósitos educativos, alunos e processos 

didáticos. Destaca-se que, no modelo proposto, o ato da compreensão figura como ponto de 

partida (compreensão inicial) e de chegada (nova compreensão) no processo.  

Ainda que o autor enfatize que este processo não incide em uma sequência de passos 

fixados, podendo ser reorganizada e estruturada pelo professor conforme as necessidades e 

especificidades do contexto de ensino e características dos alunos, a fase da transformação do 

conteúdo, que vai desde a compreensão do professor sobre ele até a sua estruturação para que 

os alunos o compreendam, é a essência do modelo de raciocínio e ação pedagógica. Esta, por 

sua vez, dar-se-á por meio dos processos de preparação e interpretação dos materiais, formas 

de representação dos conteúdos, seleção dos métodos e estratégias de ensino, e adaptação e 

ajuste dos materiais, considerando as características dos alunos e contexto da sala de aula 

(SHULMAN, 2014). É neste processo de transformação dos conhecimentos a serem 

ensinados em conteúdos ensináveis, por meio da mobilização e articulação de sua base de 

conhecimentos, que o professor vai construindo seu conhecimento pedagógico do conteúdo. 

De acordo com Marcon (2011), ainda que nas proposições de Shulman não tenha sido 

explicitada a inter-relação entre o conhecimento pedagógico do conteúdo e o modelo de 

raciocínio e ação pedagógica, é evidente que estes estabelecem relações de interdependência e 

complementaridade. Ao estabelecer um paralelo entre as funções desempenhadas pelo 

conhecimento pedagógico do conteúdo e as etapas do processo de raciocínio e ação 

pedagógica, o referido autor infere que ambos objetivam transformar os conhecimentos do 

conteúdo em conhecimentos ensináveis para os alunos por intermédio da mobilização e do 

diálogo entre os componentes da base de conhecimentos do professor. 

Marcon (2011) salienta ainda que a construção do conhecimento pedagógico do 

conteúdo na formação inicial de professores deve efetivar-se ao longo de todo o curso, 

podendo ser potencializada por meio de um processo dinâmico de reflexões realizadas antes, 

durante e após as práticas pedagógicas
20

, sejam elas reais (realizadas nos Estágios 

Supervisionados), simuladas (simulação de aulas) ou fictícias (resolução de situações- 

problema e estudos de caso). Em suma, a proposta deste autor evidencia que os cursos de 

formação devem propor e desenvolver estratégias curriculares e pedagógicas que propiciem 

aos seus alunos tecer reflexões, individuais e coletivas, sobre a complexidade da prática 

                                                 
20

 Marcon toma como referência as proposições de Donald Schön sobre a reflexão na ação, que se divide em três 

estágios: reflexão para a ação, reflexão na ação e reflexão sobre a reflexão na ação. 
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pedagógica em todas as suas dimensões. Ou seja, deve possibilitar que os futuros professores 

reflitam sobre temas e questões inerentes ao seu planejamento, caminhos e resultados. 

Ainda de acordo com o autor supracitado, as práticas pedagógicas (que 

compreenderiam dimensões da Prática como Componente Curricular), quando objeto de 

reflexão crítica, são fomentadoras do processo de construção do conhecimento pedagógico do 

conteúdo. Enfatiza-se, portanto, que as dimensões da prática pedagógica devem fazer-se 

presentes ao longo de todo o processo formativo do futuro professor e buscar aproximar os 

contextos formativos e profissionais, de modo que “será praticando a ação pedagógica e a 

tomando intencionalmente como objeto de estudo que se poderá avançar na direção da 

construção do conhecimento pedagógico do conteúdo dos futuros professores” (MARCON, 

2011, p. 191). Neste sentido, faz-se necessário que as práticas formativas desenvolvidas no 

interior dos cursos e disciplinas sejam organizadas e projetadas, do ponto de vista didático-

pedagógico, de modo a propiciar a inserção gradativa do licenciando no contexto da profissão. 

Nesta compreensão, a Prática como Componente Curricular insere-se como 

instrumento fomentador da construção do conhecimento pedagógico do conteúdo e, no 

contexto de sua operacionalização, tem destaque a reflexão crítica sobre a prática pedagógica 

que, embora perpasse questões relacionadas à dimensão pragmática do fazer docente, não 

deve prender-se a ela, pois sua centralidade reside na possibilidade de tomar a prática 

profissional como objeto do pensamento. Destarte, o que determina se os encaminhamentos 

dados à PCC contribuem ou não para a construção do conhecimento pedagógico sobre o 

conteúdo geográfico é o potencial reflexivo destas atividades e sua intencionalidade, que, 

evidentemente, deve sobressair à perspectiva de pensar a aplicabilidade ou a correspondência 

entre conhecimentos nos espaços da universidade e da escola. 

Partindo desta premissa, ressalta-se que as atividades desenvolvidas como PCC 

apresentadas no capítulo anterior (análise de livros didáticos, trabalho de campo, seminários 

temáticos, miniaulas e experimentos) podem vir a contribuir com o processo de construção do 

conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico desde que tomem a futura prática 

profissional como objeto de reflexão crítica e permanente, na qual sejam mobilizados 

conhecimentos geográficos e pedagógicos (geral, curriculares, dos alunos, contextos, fins e 

propósitos educacionais) no intuito de problematizar e compreender a complexidade da 

prática pedagógica. Neste sentido, a dimensão formativa da PCC não se restringe a um 

momento isolado dentro da disciplina ou à atividade que é desenvolvida. 

Diante do exposto no decurso deste capítulo, torna-se evidente que, sendo o 

conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico uma importante ferramenta teórica do 
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professor de Geografia, no curso de formação inicial a PCC, ao possibilitar a problematização 

de questões inerentes à prática pedagógica, potencializa sua construção. Deste modo, o 

obstáculo que se coloca no âmbito dos cursos de Licenciatura em Geografia que, no contexto 

desta pesquisa, busca-se tensionar é: como operacionalizar a PCC nas disciplinas específicas 

do curso de Geografia de modo a viabilizar a construção do conhecimento pedagógico sobre 

os conteúdos geográficos? 

No intuito de colaborar com este cenário e considerando que o professor formador é o 

principal mediador da articulação entre os conhecimentos profissionais no curso de 

licenciatura (SANTOS, 2017), apresenta-se a proposta de um percurso didático que pode ser 

tomado como referência para o encaminhamento das atividades de PCC. Tendo como modelo 

as proposições de Cavalcanti (2013) e Pires (2013) sobre a mediação didática, este percurso 

constitui-se em três operações (problematizar, sistematizar e sintetizar) que, com base na 

dialética dos processos de ensino-aprendizagem, vislumbram a construção do conhecimento 

pedagógico do conteúdo geográfico, considerando a interconexão entre conhecimentos 

geográficos e pedagógicos, a prática pedagógica como objeto de reflexão, e envolvendo 

etapas do modelo de raciocínio e ação pedagógica. 

No quadro 9 é apresentado um percurso didático para encaminhar as atividades de 

PCC nas disciplinas de conhecimentos geográficos. Nesta, são incorporadas proposições de 

Marcon (2011) sobre o processo de construção do conhecimento pedagógico do conteúdo no 

curso de formação inicial e de Cavalcanti (2013) e Pires (2013) sobre a mediação didática. 

Quadro 9 – Percurso didático para a Prática como Componente Curricular 

Problematizar Sistematizar Sintetizar 

Problematizar questões relacionadas 

à estrutura do conhecimento, 

relevância e propósitos formativos 

no ensino de Geografia. 

Discutir questões e desenvolver 

atividades inerentes ao ensino de 

Geografia com base em situações de 

ensino reais, simuladas ou fictícias. 

Refletir sobre os resultados do ato 

pedagógico por meio da avaliação 

das atividades realizadas e/ou da 

situação-problema analisada. 

Quais são as bases epistemológicas 

deste conhecimento? 

Quais seus propósitos formativos no 

ensino de Geografia? 

Por que o estudo deste conteúdo é 

relevante para a formação do aluno? 

Quais as conexões entre estes 

conhecimentos e a Geografia 

Escolar? 

Planejamento pedagógico; 

Preparação, análise e elaboração de 

materiais didáticos; 

Seleção dos métodos e estratégias 

de ensino; 

Formas de representação dos 

conteúdos; 

Organização e gerenciamento das 

situações de ensino. 

Elaborar cadernos de bordo com 

registros da atividade pedagógica; 

Produzir narrativas sobre o 

desempenho didático do professor e 

da aprendizagem dos alunos; 

Construir esquemas conceituais; 

Socializar as experiências por meio 

de apresentações e debates. 

Fonte: Marcon (2011), Cavalcanti (2013) e Pires (2013).  

Elaboração: João Carlos de Lima Neto. 
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Este percurso representa uma proposta de mediação didática para as práticas 

formativas desenvolvidas nas disciplinas de conteúdos geográficos e, assim como no modelo 

de raciocínio e ação pedagógica, embora seja apresentada em um formato sequencial, a 

relação estabelecida entre suas etapas é dialógica. Considerando a dialética do processo de 

construção do conhecimento, estes compreendem o movimento do pensamento – síncrise, 

análise e síntese (VASCONCELLOS, 1992) –, e não uma sequência rígida de etapas que 

cerceiem a prática pedagógica do professor formador. Dito isso, assevera-se que as 

disposições da referida proposta apresentam motes gerais que podem orientar o 

encaminhamento da PCC nas disciplinas, devendo ser adaptado pelo professor de acordo com 

suas necessidades, especificidades dos conhecimentos, contextos e objetivos. 

A título de exemplo, tomar-se-á como referência o trabalho com o tema “clima urbano 

de Goiânia” dentro da disciplina Climatologia nos cursos de Licenciatura em Geografia. A 

seleção desta disciplina como exemplo não se deu de modo aleatório. A Climatologia insere-

se no grupo de disciplinas que tratam da análise geográfica dos componentes físico-naturais e, 

tal como foi destacado no capítulo anterior, abordam conteúdos considerados complexos, 

tanto no curso de licenciatura como no ensino de Geografia na escola (MORAIS, 2011; 

AFONSO, 2015). Busca-se evidenciar que é possível desenvolver as práticas formativas em 

todas as disciplinas do curso e até mesmo nos conteúdos considerados mais complexos.  

Dessa forma, pondera-se que, independente do encaminhamento que se dará para a 

PCC, este deverá corresponder a um conteúdo ou tema específico que, evidentemente, teve 

seus fundamentos teóricos estudados em um momento anterior dentro da disciplina. Ou seja, 

para que o professor de Climatologia desenvolva uma PCC que leve seu aluno a construir um 

conhecimento pedagógico sobre o clima urbano, faz-se necessário que este tenha sido objeto 

dos estudos teóricos realizados na disciplina, afinal, o domínio do conhecimento do conteúdo 

e de suas bases epistemológicas condiciona e determina o processo.  

Bem como explicitado no percurso, a problematização de questões relacionadas à 

estrutura dos conhecimentos e de seus propósitos e finalidades formativas pode ser o ponto de 

partida para a construção do conhecimento pedagógico do conteúdo. As primeiras reflexões a 

serem propostas devem tensionar a compreensão do aluno sobre o clima urbano da cidade de 

Goiânia, bem como os conhecimentos geográficos mobilizados por ele para entender a 

complexidade deste fenômeno, que incluem os conhecimentos sobre relevo, vegetação, 

capacidade de drenagem, processos de urbanização e dinâmicas atmosféricas (massas de ar, 

variabilidade, convecção, ilhas de calor e frescor). Deve-se instigar o aluno a mobilizar em 
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sua base de conhecimentos aqueles que subsidiam a compreensão do fenômeno em suas 

dimensões geográficas, indo para além dos conhecimentos específicos da Climatologia. 

Atrelado a este, propõe-se que sejam problematizados os propósitos e as finalidades 

formativas dos estudos sobre o clima urbano de Goiânia para o aluno da Educação Básica, de 

modo que o futuro professor precisa ser levado a tecer reflexões sobre a relevância deste 

conhecimento, tanto para a ciência geográfica como para a formação cidadã dos sujeitos 

escolares. A questão que orienta este debate pode ser sintetizada da seguinte maneira: por que 

e para quê o meu aluno precisa aprender sobre o clima urbano de Goiânia? De fato, a resposta 

a esta questão encontra suas pistas nos conhecimentos sobre o currículo escolar, as 

características dos alunos, os contextos, fins, propósitos e valores educacionais. Portanto, ao 

problematizar tais questões, o professor de Climatologia instigará o aluno a mobilizar 

continuamente sua base de conhecimentos e, consequentemente, uma articulação entre seus 

conhecimentos geográficos sobre o clima urbano e suas dimensões didático-pedagógicas. 

Problematizadas estas questões, o professor formador precisa empreender discussões 

sobre o ensino do conteúdo de clima urbano, podendo tomar como modelo práticas 

pedagógicas com o ensino de Geografia reais (experiências vivenciadas pelos alunos), 

simuladas (miniaulas) ou fictícias (análise de situação-problema). É importante que o 

professor conduza seu aluno a refletir sobre as diversas dimensões do ato pedagógico, 

enfocando o processo de transformação dos conteúdos em formas ensináveis e de instrução 

(SHULMAN, 2014). Em suma, o futuro professor deve ser levado a desenvolver um 

pensamento teórico-conceitual sobre o processo de transformação dos conhecimentos 

geográficos que subsidiam a compreensão deste fenômeno climatológico em formas 

pedagogicamente poderosas para ensiná-lo, por meio de um planejamento pedagógico que 

considere a coerência entre objetivo-conteúdo-método (LIBÂNEO, 2002), suas formas de 

representação e a seleção de métodos e estratégias de ensino.  

Por exemplo, pode ser solicitado que os alunos construam um plano de ensino para 

trabalhar com este tema em uma turma de Ensino Fundamental da rede pública. Para esta 

atividade, os futuros professores precisam inicialmente compreender os conhecimentos 

geográficos que envolvem a análise do clima urbano, a proposta curricular, as características 

dos alunos e do contexto em que estão inseridos (sobretudo a relação que estes estabelecem 

com o fenômeno climatológico estudado) para, a partir daí, estabelecer os objetivos da 

aprendizagem deste conteúdo. Em um segundo momento, os alunos podem analisar, construir 

ou adaptar materiais pedagógicos que corroborem com a aprendizagem dos alunos sobre o 
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clima urbano: livros didáticos, maquetes do município de Goiânia, jogos pedagógicos, mapas 

climáticos, reportagens de jornais, documentários, websites, materiais textuais, etc.  

Relacionado a este, os alunos devem identificar os métodos e as estratégias de ensino 

que podem ser adotados e que melhor se adequem ao conteúdo e aos objetivos de 

aprendizagem estabelecidos: trabalho de campo no entorno do bairro e da escola, tempestade 

cerebral com questões sobre o dia a dia na cidade de Goiânia, oficina sobre a oscilação do 

tempo ao longo do dia, construção de miniestação meteorológica na escola, acesso e coleta de 

informações e dados meteorológicos e climáticos em websites (a exemplo do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais e do Instituto Nacional de Meteorologia), mapeamento de 

áreas de alagamento na cidade, etc. Inseridas no contexto do planejamento pedagógico, estas 

atividades levam o futuro professor de Geografia a refletir sobre como o aluno do Ensino 

Fundamental da escola pública de Goiânia se relaciona com o conteúdo clima urbano e como 

a aprendizagem deste contribui para sua formação cidadã, de modo que sejam estabelecidos 

objetivos de aprendizagem condizentes com o conteúdo, contextos e características dos 

alunos, e busque formas pedagógicas de representar o tema.  

Posteriormente, os alunos podem refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem 

do clima urbano por meio de situações de ensino reais, simuladas ou fictícias: os métodos e 

estratégias adotados, a interação entre professor e alunos, materiais didáticos utilizados, 

conhecimentos geográficos abordados e atividades realizadas. Estas discussões devem, a 

priori, se debruçar sobre os aspectos observáveis das práticas pedagógicas do professor em 

sala de aula, que Shulman (2014) denominou de instrução. Como resultado destas análises e 

em confronto com o planejamento pedagógico, os futuros professores poderão tensionar 

questões como: os objetivos de aprendizagem foram alcançados? Os métodos e estratégias de 

ensino empregados corresponderam aos objetivos propostos? Quais as dificuldades e os êxitos 

dessa prática pedagógica? O que se pode aprender a partir dessa experiência? E mais, os 

alunos aprenderam sobre o clima urbano de Goiânia? 

No tensionamento destas questões residem outras duas etapas do raciocínio 

pedagógico: a avaliação e a reflexão (SHULMAN, 2014). Trata-se de levar o futuro professor 

a avaliar o desempenho pedagógico e a aprendizagem dos alunos, e a tecer reflexões que 

subsidiem a reconstrução das práticas e de seus conhecimentos. Nestes, encontra-se a 

possibilidade de retomar elementos inerentes a todo o processo, desde as problematizações 

iniciais até o gerenciamento das situações de ensino, buscando sistematizar um conhecimento 

pedagógico sobre o conteúdo clima urbano. Assevera-se que, ao tomar o percurso e os 

resultados da prática pedagógica como objeto de análise crítica, torna-se possível que o 
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licenciando desenvolva um pensamento teórico-conceitual sobre o ensino do conteúdo 

geográfico, objetivo da PCC independentemente da disciplina ou do conteúdo que é abordado. 

A etapa de síntese, por sua vez, representa a finalização do processo de construção do 

conhecimento, ao menos do ponto de vista da mediação do professor formador. Nesta, os 

alunos precisam expor sua compreensão sobre o processo de ensino-aprendizagem, que pode 

ser feito por meio de cadernos de registros e de narrativas (a exemplo de relato de experiência 

pedagógica), ambos com viés crítico e reflexivo, que tenham como enfoque a totalidade do 

processo didático-pedagógico (planejamento, preparação de materiais, seleção de métodos e 

estratégias, gerenciamento da sala de aula). Ademais, podem ser construídos esquemas 

conceituais e empreendidos debates e apresentações, individuais ou coletivos, que propiciem a 

socialização das experiências e compreensões sobre o desempenho docente e/ou a 

aprendizagem dos alunos. Importa-se que os futuros professores tenham a oportunidade de 

socializar o conhecimento construído, seja de forma textual ou oral. 

O que se almeja neste percurso didático é a construção de um conhecimento 

pedagógico sobre o conteúdo de clima urbano em Goiânia. Envolve uma nova compreensão, 

por parte do aluno do curso de licenciatura, da inter-relação entre os conhecimentos 

geográficos (principalmente aqueles relacionados aos fenômenos estudados) e pedagógicos 

(curriculares, alunos, fins, propósitos e contextos educacionais) do ensino de Geografia na 

Educação Básica e de sua futura prática profissional. Quando o futuro professor de Geografia 

consegue compreender as estruturas do conteúdo de clima urbano, suas dimensões didático-

pedagógicas, seus propósitos e finalidades para a formação cidadã do aluno da Educação 

Básica e algumas de suas possibilidades de encaminhamentos teórico-metodológicos, a PCC 

atinge seus objetivos formativos. 

Ressalta-se que as proposições apresentadas aqui são de cunho geral e indicam apenas 

possibilidades para o encaminhamento da PCC, considerando o objetivo de construir um 

conhecimento pedagógico sobre os conteúdos geográficos. Em momento algum o intuito foi 

estabelecer receitas para a prática pedagógica do professor formador, que não é o objetivo 

desta pesquisa. Buscou-se evidenciar que, independentemente da disciplina ou do conteúdo 

que seja abordado, é possível empreender práticas pedagógicas que contribuam para o 

desenvolvimento teórico-conceitual do aluno, portanto, o foco deve ser sua intencionalidade e 

potencial crítico-reflexivo e não a atividade com fim em si mesma. 

Diante dos argumentos expostos neste capítulo é possível inferir que ainda persistem 

desafios, no que se refere à PCC, a serem enfrentados. Para que ela se constitua como uma 

prática efetiva, faz-se necessário que todos os professores formadores compreendam sua 
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importância para a formação do licenciando e se envolvam no compromisso coletivo de 

formar os professores de Geografia que irão atuar na Educação Básica. Este compromisso 

requer que sejam empreendidas práticas formativas que vislumbrem o desenvolvimento 

teórico-conceitual dos alunos e, neste sentido, tomar como referência o processo de 

construção do conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico se apresenta como uma 

possibilidade promissora.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“É possível compreender, por meio da história, que a relação teoria e prática se 

apresenta como um problema ainda não resolvido em nossa tradição filosófica, 

epistemológica e pedagógica.” 

(Cleoni Maria Barbosa Fernandes, 2005). 

 

No momento de ingresso no curso de mestrado inquietava-me a relação entre teoria e 

prática e suas implicações na formação dos professores de Geografia, ainda que sua 

complexidade não me estivesse suficientemente esclarecida. Tal como é destacado no excerto, 

concordo com a referida autora ao inferir que o distanciamento entre teoria e prática nos 

cursos de licenciatura ainda constitui-se em um problema não resolvido. No entanto, observa-

se que desde a década de 1990, tanto na produção teórica quanto nas políticas curriculares que 

tratam da formação de professores, tem se mobilizado um conjunto de argumentos que 

discorrem sobre a necessária articulação entre estas duas dimensões. Neste período, foram 

formuladas diversas políticas públicas com vistas a propiciar a articulação entre a formação 

universitária e o contexto de atuação profissional, dentre elas, a obrigatoriedade da Prática 

como Componente Curricular teve destaque. 

Ao propor-me investigar a dimensão da Prática como Componente Curricular nos 

cursos de Licenciatura em Geografia e como ela contribui com o processo formativo destes 

profissionais, por vezes me indaguei: por que ela foi inserida como componente obrigatório 

da formação inicial? A que compete? Como tem sido pensada e desenvolvida? De fato tem 

implicado em melhoras na formação dos professores de Geografia? Sobre estes 

questionamentos residem incompreensões oriundas do meu percurso na graduação, no qual 

tais discussões, e quiçá a PCC, mantiveram-se na maior parte do curso ausentes.  

Iniciar a investigação e, por conseguinte, as discussões desta dissertação pela 

concepção de PCC sistematizada nas políticas curriculares de formação de professores, 

materializadas nos documentos oficiais do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de 

Educação, possibilitou a compreensão das bases teóricas que subsidiaram os argumentos e os 

fundamentos da reforma. No contexto destes, tem destaque a proposta de consolidação da 

identidade e da terminalidade dos cursos de licenciatura que, à luz das críticas endereçadas à 

racionalidade técnica do modelo de formação em vigor no país desde a década de 1930, 

incitou a necessidade de profunda revisão paradigmática e curricular destes cursos, de modo 

que a formação dos professores fosse orientada pelas demandas e necessidades da escola, 

conforme proposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. 
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É inegável que a reforma em questão representou significativas mudanças para os 

currículos dos cursos de licenciatura, sobretudo ao valorizar as especificidades da profissão e 

os conhecimentos didático-pedagógicos do professor. Todavia, a ênfase atribuída ao 

desenvolvimento de competências recai sobre a perspectiva de submeter o processo formativo 

dos professores à lógica da preparação para o mundo do trabalho, reforçando um viés 

pragmático e utilitarista para a formação. Ao destacar o caráter neotecnicista da reforma, 

buscou-se evidenciar que a vinculação desta proposta à política econômica neoliberal remete 

a um risco: a hipervalorização da prática pode recair em um esvaziamento teórico. Reside 

aqui a contradição que permeia a gênese da PCC: ao passo que se propõe a consolidação da 

identidade e da terminalidade dos cursos de licenciatura por meio da valorização das 

especificidades da profissão e de seus conhecimentos, se submete sua organização à lógica do 

saber-fazer docente em uma dimensão técnico-instrumental. 

A leitura dos documentos curriculares alinhada às proposições do campo teórico leva à 

compreensão da PCC sob uma dupla determinação: do ponto de vista de seus fundamentos 

teórico-metodológicos, está alicerçada na perspectiva de formar um professor dotado de 

competências investigativas e reflexivas para lidar com os dilemas advindos da prática 

profissional e, neste sentido, questões relacionadas ao fazer docente deveriam perpassar todo 

o percurso da formação inicial, dotando-o de uma preocupação permanente com as 

especificidades da profissão. Ressalta-se que a atenção dispensada às singularidades da 

prática pedagógica foi o maior avanço na proposta da PCC, entretanto, sua vinculação às 

dimensões técnico-profissionalizantes precisa ser tensionada. 

Quando analisados os resultados contextuais da pesquisa, observaram-se diferentes 

configurações para a PCC, seja do ponto de vista de sua proposição nos documentos 

curriculares, seja do ponto de vista de seus encaminhamentos teórico-metodológicos. Embora 

cada instituição (UEG e UFG) e curso tenham interpretado e proposto o desenvolvimento da 

PCC de modo distinto, ressalta-se que sua implementação foi permeada de incompreensões 

acerca de sua natureza e/ou do modo como deveria ser operacionalizada no currículo e nas 

práticas pedagógicas dos professores formadores. Tais incompreensões resultaram em 

diferentes interpretações que, no decurso das reestruturações curriculares pelas quais os 

cursos analisados passaram, dispuseram basicamente sobre questões relacionadas à 

distribuição da carga horária de PCC entre as disciplinas e, no caso da UEG, também sobre a 

atividade a ser desenvolvida para tal finalidade. 

Evidenciou-se que, embora do ponto de vista do currículo prescrito a proposição da 

PCC já esteja consolidada em ambos os cursos, sua efetividade no âmbito das disciplinas de 
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conhecimentos geográficos é permeada de desafios, que estão circunscritos à sua efetiva 

realização e, quando realizada, a de seus resultados pedagógicos. Ainda existem professores 

formadores que, mesmo diante da obrigatoriedade e das orientações curriculares explicitadas 

nos projetos pedagógicos dos cursos, não desenvolvem a PCC em suas disciplinas, e, dentre 

os que a desenvolvem, prevalece uma perspectiva de propor atividades que busquem 

estabelecer uma correlação entre conhecimentos universitários e escolares, dentre as quais a 

análise de livros didáticos e a realização de seminários temáticos têm destaque.  

Diante da eminente desvalorização do conhecimento teórico do professor, que está 

imbricada nas políticas curriculares neotecnicistas nas quais a obrigatoriedade da PCC se 

insere, defendeu-se nesta pesquisa que ela deveria ser projetada e desenvolvida de modo a 

potencializar a construção do conhecimento pedagógico do conteúdo, proposto por Shulman 

(2014). Entendido como uma ferramenta teórica do professor de Geografia, a construção deste 

conhecimento no decurso da licenciatura requer que o professor formador, no interior da 

disciplina, possibilite que seu aluno reflita sobre a complexidade da prática pedagógica, 

considerando a interconexão entre as bases teórico-metodológicas dos conhecimentos 

geográficos e sua dimensão didático-pedagógica. Destarte, desloca-se o foco da atividade que 

é desenvolvida para corresponder à exigência da PCC para suas finalidades formativas, 

ressaltando suas contribuições para a formação teórico-conceitual do professor de Geografia. 

As discussões apresentadas no terceiro capítulo implicam na conclusão de que a 

desejada articulação entre conhecimentos geográficos e pedagógicos e, por conseguinte, a 

efetividade da proposta formativa da PCC ultrapassam as questões sobre a distribuição de sua 

carga horária dentre as disciplinas e/ou sobre as especificações das orientações e diretrizes 

curriculares do curso. A questão central referenciada é a persistência de uma concepção 

formativa que fragmenta e distancia os conhecimentos específicos (neste caso, geográficos) e 

pedagógicos nos cursos de formação de professores e que, por sua vez, implicam no desafio 

de estabelecer o diálogo epistemológico entre os conhecimentos docentes.  

Neste sentido, ao apresentar no terceiro capítulo uma proposta de percurso didático 

que possa auxiliar o professor formador no desafio de desenvolver atividades formativas que 

potencializem a construção do conhecimento pedagógico do conteúdo geográfico, o intuito foi 

ressaltar a importância da reflexão contínua e da interconexão entre os saberes que compõem 

a base de conhecimentos do professor de Geografia (geográficos, pedagógicos, curriculares, 

alunos e contextos escolares, propósitos e finalidades do ensino de Geografia). Destaca-se que 

em momento algum se almejou estipular uma receita para a PCC ou uma sequência de etapas 

que cerceiem a autonomia do professor formador. Pelo contrário, reconhece-se que 
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desenvolver práticas que aproximem os contextos formativos e profissionais, ao passo que se 

tenta manter a solidez da formação teórico-conceitual do aluno, constitui um desafio. 

Acredita-se que o percurso didático apresentado pode vir a colaborar com o 

planejamento e desenvolvimento destas práticas e, consequentemente, efetivar os objetivos 

formativos da PCC. Espera-se que seja superada a perspectiva de demonstração ou aplicação 

dos conhecimentos geográficos no contexto da Educação Básica e constitua como um espaço 

curricular para tecer reflexões de cunho teórico-prático que potencializem o processo de 

construção do conhecimento pedagógico sobre o conteúdo geográfico. 

Compreende-se que a proposição da PCC como componente obrigatório nos currículos 

dos cursos de licenciatura sinaliza um cenário de possibilidades para a reconstrução da relação 

dialética entre teoria e prática na formação de professores, tal como enfatizado por Fernandes 

e Cunha (2015). No entanto, assevera-se a importância de que os cursos de licenciatura em 

Geografia e seus formadores compreendam a proposta e as finalidades formativas da PCC e 

que, de fato, ela ultrapasse as fronteiras do currículo prescrito e se efetive nas práticas 

didático-pedagógicas dos professores no interior das disciplinas.  

Ao tomar as especificidades da prática profissional como referência para a sua 

proposta curricular e pedagógica pode-se avançar no sentido de ofertar aos futuros professores 

de Geografia um curso que tenha a docência como preocupação permanente e que, por 

suposto, suas demandas perpassem todo o processo formativo. Entretanto, ressalta-se que esta 

proposta não deve restringir-se à perspectiva de ensinar o aluno do curso de licenciatura sobre 

“como ensinar determinado conteúdo”. Ainda que as metodologias de ensino de Geografia 

estejam imersas nesta proposta, não se trata apenas de “ensinar a ensinar”, trata-se de uma 

imersão gradual no contexto da docência por meio da reflexão crítica sobre ela. 

Deste modo, ter a Prática como Componente Curricular no curso de licenciatura em 

Geografia significa ter a possibilidade de que os futuros professores de Geografia tenham 

acesso, ainda no processo de formação inicial, a conhecimentos sobre as nuances da prática 

pedagógica e do contexto de atuação profissional articulados aos conhecimentos geográficos. 

Ou seja, oportunizar aos licenciandos uma formação teórico-conceitual que tenha como base 

os conhecimentos geográficos contextualizados em suas dimensões didático-pedagógicas e 

que subsidiem reflexões teórico-práticas sobre a profissão docente. 

Ademais, para além dos questionamentos que guiaram o desenvolvimento desta 

investigação, de seu percurso resultam questões ainda não compreendidas que, acredito, 

requerem problematizações futuras e, por conseguinte, podem vir a compor a agenda de 

pesquisa no campo da formação de professores em Geografia, dentre eles destaco a proposta 
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de organização curricular por competência, da qual emerge as seguintes questões: o que 

significa organizar a formação destes profissionais com base em competências? Existiriam 

competências geográficas a serem desenvolvidas? Quais seriam os caminhos contra 

hegemônicos para a formação de professores em Geografia? 

Enfim, espera-se que as discussões tecidas nesta dissertação contribuam com as 

práticas formativas de PCC nos cursos de Licenciatura em Geografia, de modo que estas 

sejam projetadas e desenvolvidas no sentido de potencializar a construção do conhecimento 

pedagógico sobre o conteúdo geográfico e que, por sua vez, se desdobrem em melhorias na 

qualidade da formação nestes cursos. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Roteiro para a entrevista com os docentes 

1) O que você compreende por Prática como Componente Curricular (PCC)? 

2) Qual a discussão realizada no âmbito do curso de Licenciatura em Geografia sobre a 

PCC? 

3) Existem indicações, por parte da instituição ou do Projeto Pedagógico do Curso, para 

o desenvolvimento da PCC? 

4) Considerando o Art. 1º da Resolução do Conselho Nacional de Educação 02/2002, que 

estabelece a obrigatoriedade de 400 (quatrocentas) horas de Prática como Componente 

Curricular nos cursos de licenciatura, vivenciadas ao longo do curso e articuladas às 

disciplinas do currículo. Você desenvolve a PCC no âmbito da(s) sua(s) disciplina(s)? 

De que forma? 

5) Na sua percepção, em que medida a PCC contribui, ou pode contribuir, com o 

processo formativo de seus alunos? 

6) O que você elencaria como desafios para o desenvolvimento da PCC?  

7) E como possibilidades? 
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APÊNDICE B – Roteiro para a entrevista com os coordenadores de curso 

1) Qual a discussão realizada no âmbito do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso 

de Licenciatura em Geografia sobre a Prática como Componente Curricular? 

2) Existem indicações, por parte da instituição, para o desenvolvimento da PCC? Se sim, 

quais são elas? 

3) Existe acompanhamento, por parte da coordenação do curso ou da instituição, sobre as 

atividades de PCC desenvolvidas pelos professores formadores? Se sim, como ele 

ocorre? 

4) O que você elencaria como desafios para o desenvolvimento da PCC?  

5) E como possibilidades? 
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APÊNDICE C – Questionário de pesquisa 

 

] 
A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR (PCC) NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE GEOGRAFIA 

NOME: __________________________________________________________________ 

 

1. Você desenvolve atividades profissionais e/ou científicas relacionadas ao ensino de 

Geografia? Quais? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Indique até cinco disciplinas que, na sua percepção, contribuíram com sua formação 

como professor(a) de Geografia a partir da abordagem da relação entre os conteúdos 

específicos e a Geografia Escolar. 

 

 

Alunos da UEG Alunos da UFG 

(  ) Biogeografia e Meio ambiente (  ) Biogeografia 

(  ) 
Cartografia Temática e Introdução ao 

Geoprocessamento 
(  ) Cartografia I 

(  ) Cartografia Sistemática (  ) Cartografia II 

(  ) Climatologia (  ) Climatologia I 

(  ) 
Economia Espacial e Dinâmica 

Populacional 
(  ) Geografia da População I 

(  ) Geografia Agrária (  ) Geografia Agrária I 

(  ) Geografia de Goiás e do Brasil (  ) Geografia de Goiás 

(  ) Geografia Política e Geopolítica  (  ) Geopolítica e Geografia Política I 

(  ) Pedologia (  ) Pedologia 

(  ) Geografia Urbana (  ) Geografia Urbana I 

(  ) Geologia Geral (  ) Geologia I 

(  ) Geomorfologia (  ) Geomorfologia I 

(  ) Teoria da Região e Regionalização (  ) Geografia e Sociedade 

(  ) Hidrogeografia (  ) Astronomia 

(  ) Geografia Cultural (  ) Geografia da Indústria 
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3. Indique conteúdos dessas disciplinas que foram abordados em articulação com discussões 

sobre o ensino de Geografia na Educação Básica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Do ponto de vista teórico-metodológico, de que forma o conhecimento pedagógico dos 

conteúdos específicos foi abordado nessas disciplinas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Como você avalia as contribuições dessas disciplinas para a sua formação, do ponto de 

vista didático-pedagógico, como professor(a) de Geografia? 
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APÊNDICE D – Planejamento do grupo de discussão com os alunos 

1. Algum professor do curso desenvolveu atividades teórico-práticas voltadas para o 

ensino de Geografia na escola?  

2. Relate as atividades desenvolvidas nas disciplinas e que foram significativas.  

3. A partir das experiências dos estágios supervisionados, como essas atividades te 

ajudaram a encaminhar o ensino dos conteúdos específicos na escola? 
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APÊNDICE E – Termo de consentimento livre e esclarecido 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa 

intitulada “A Prática como Componente Curricular (PCC) na formação de professores 

de Geografia”, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade 

Federal de Goiás. Meu nome é João Carlos de Lima Neto, sou o pesquisador responsável e 

minha área de atuação é Ensino e Aprendizagem de Geografia. A orientadora da pesquisa é a 

Professora Doutora Lucineide Mendes Pires e Silva. Após ser esclarecido (a) sobre as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

Esclareço que em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se 

aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador 

responsável, via e-mail (joaocaarlos@hotmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a 

cobrar, através do seguinte contato telefônico: (62) 99476-9703. Ao persistirem as dúvidas 

sobre seus direitos, você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás pelo telefone (62) 3521-1215. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa e tem o objetivo de compreender o 

desenvolvimento da Prática como Componente Curricular (PCC) em disciplinas de 

conhecimentos geográficos em cursos de Licenciatura em Geografia do Estado de Goiás. Para 

esta investigação serão entrevistados vinte professores que lecionam disciplinas de conteúdo 

específico nos cursos de Licenciatura em Geografia em duas instituições de ensino superior 

(IES) públicas de Goiás (Universidade Estadual de Goiás e Universidade Federal de Goiás) e 

realizados grupos de discussão com vinte e quatro discentes concluintes do curso.  

A pesquisa não apresenta riscos à integridade física e nem psicológica, pois os dados 

coletados serão referentes ao desenvolvimento da Prática como Componente Curricular nas 

disciplinas de conteúdos específicos, ademais, será garantido o sigilo que assegure a 

privacidade e o anonimato do participante, não será necessária a identificação do participante 

pelo nome em momento algum da pesquisa, quando citado algum exemplo, serão utilizadas 

letras ou números para oferecer uma distinção dos depoimentos. 

A coleta de dados será realizada mediante realização de entrevista semipadronizada e 

de grupo, realizadas entre os meses de abril de 2017 e março de 2018 em dia, horário e local 
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acordado previamente com os/as colaboradores/as da pesquisa. A divulgação dos resultados 

acontecerá por meio do relatório final de pesquisa – dissertação - (previsto para abril de 

2018), como também, em eventos científicos na área do ensino e publicações de artigos 

científicos em eventos ou periódicos; sempre garantindo o sigilo absoluto dos participantes. 

Por fim, esclarece-se ainda que não haverá despesas pessoais para os voluntários desta 

pesquisa ou gratificação por sua participação, e que ao participante é garantida a total 

liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, sem penalidade alguma. 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

Eu, _________________________________________________________________ 

RG/CPF_________________________, abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa 

“A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR (PCC) NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE GEOGRAFIA”. Fui devidamente informado e esclarecido pelo 

pesquisador responsável, João Carlos de Lima Neto, sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos, desconfortos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve a qualquer penalidade e que não serei identificado. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) participante 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura por extenso do pesquisador 

 

 

Goiânia/ Anápolis, _____ de ____________________ de 2017. 


