
 

                                  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientadora: Rosa Elisabete Militz 
Wypyczynski Martins 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
– UDESC CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA 

EDUCAÇÃO – FAED PROGRAMA DE PÓS 
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 
 

CAROLINA ARAÚJO MICHIELIN 

 

Florianópolis, 2021 
FLORIANÓPOLIS, 2021 

ANO 
2021 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 

A IDENTIDADE DOCENTE DO/A 

PROFESSOR/A DE GEOGRAFIA: 

UM ESTUDO COM FOCO NO 

ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO A PARTIR DOS 

PPCS DOS CURSOS DA REGIÃO 

SUL    
 

C
A

R
O

LIN
A

 A
R

A
Ú

JO
 M

IC
H

IELIN
 | A

 ID
EN

TID
A

D
E D

O
C

EN
TE D

O
/A

 P
R

O
FESSO

R
/A

 
D

E G
EO

G
R

A
FIA

: U
M

 ESTU
D

O
 C

O
M

 FO
C

O
 N

O
 ESTÁ

G
IO

 C
U

R
R

IC
U

LA
R

 
SU

P
ER

V
ISIO

N
A

D
O

 A
 P

A
R

TIR
 D

O
S P

P
C

S D
O

S C
U

R
SO

S D
A

 R
EG

IÃ
O

 SU
L    



 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO – FAED 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA ARAÚJO MICHIELIN 
 
 
 
 
 

 
Florianópolis, 2021 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 

A IDENTIDADE DOCENTE DO/A 

PROFESSOR/A DE GEOGRAFIA: UM ESTUDO 

COM FOCO NO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO A PARTIR DOS PPCS DOS 

CURSOS DA REGIÃO SUL    



CAROLINA ARAÚJO MICHIELIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A IDENTIDADE DOCENTE DO/A PROFESSOR/A DE GEOGRAFIA: UM 
ESTUDO COM FOCO NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO A 

PARTIR DOS PCCS DOS CURSOS DA REGIÃO SUL  
 
 

 
Dissertação apresentada como requisito parcial à 
conclusão do curso de mestrado acadêmico no 
Programa de Pós-Graduação em Educação, linha de 
pesquisa: Políticas Educacionais, Ensino e 
Formação da Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC. 

 
Orientadora: Profa. Dra. Rosa Elisabete Militz 

Wypyczynski Martins  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Florianópolis, SC 
2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos futuros e futuras 

professores e professoras 

desse país, que almejam fazer 

a diferença na Educação, 

dedico.  

 
 
 
 
 



AGRADECIMENTOS 

 
 

Para que esta dissertação fosse realizada, se fez necessário a presença e 

confiança de cada pessoa que passou por minha vida neste período. Utilizo deste 

espaço para agradecer parte dessas pessoas, visto que os meus agradecimentos 

perpassam essas páginas. Para todos e todas que acreditaram no meu potencial e 

me incentivaram a continuar, meu muito obrigada! 

A meus pais e irmão, Patrícia, Helder e Junior, muito obrigada por todo o 

suporte dado desde o início da graduação e até o final desse curso de mestrado. 

Obrigada por constituírem a base de minha vida e todos os ensinamentos que carrego 

até hoje em meu cerne. Se cheguei até aqui foi pelo apoio, de todas as formas 

possíveis, que vocês me proporcionaram. Por meio de vocês agradeço todos os meus 

familiares por nunca duvidarem do meu potencial.  

Ao meu companheiro, Matheus, por sustentar e estar ao meu lado em cada 

processo de construção dessa dissertação, você mais do ninguém sabe como foi difícil 

e gratificante chegar até aqui. Jamais mediu esforços para me ver bem e satisfeita 

com a pesquisa, participou de cada etapa dela e viu evoluir em todos os passos. Sou 

imensamente grata por sua presença na minha vida, obrigada por ser meu porto 

seguro.  

A minha professora, orientadora e amiga Rosa, por todo o incentivo e 

preocupação! Foi ótimo poder me constituir professora de Geografia e pesquisadora 

ao seu lado. Com você pude aprender ao máximo e aproveitar tudo o que a 

universidade tem a oferecer, desde a graduação e até aqui. Pretendo seguir a seu 

lado por mais muitos anos. Obrigada pela confiança, dedicação e apoio, você foi 

essencial para chegarmos até onde chegamos!  

Aos meus amigos da vida e do coração, Marina, Gabrielle, Rodrigo e Amábili, 

obrigada pelas noites e dias me ouvindo falar sobre a minha pesquisa e por me 

confortarem nos momentos difíceis. Sou imensamente grata por participarem da 

construção de minha pesquisa, obrigada por terem lido cada parte e terem dado sua 

opinião mesmo quando não compreendiam sobre o assunto. Sou extremamente feliz 

por ter a presença de cada um nessa etapa de minha vida, vocês são luz no meu 

caminho. 

Sou grata pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pelas 

oportunidades concedidas, por ocupar espaços de aprendizado e reflexão. Sou grata 



também a todos os anos que participei do LEPEGEO – Laboratório de Estudos e 

Pesquisas de Educação em Geografia, meu laboratório do coração, que fez-me 

encantar pelo Ensino de Geografia e pelas questões de Educação, além de me 

proporcionar o contato e amizade por todos que por lá passaram. Agradeço também 

à CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior, pela bolsa 

concedida e pelo incentivo à pesquisa.  

Agradeço a todos os professores e professoras que passaram por minha e 

influenciaram minhas vivências e experiências durante minha vida acadêmica, desde 

a graduação e até o termino desse mestrado. Sou também aos meus colegas de 

mestrado que puderam compartilhar das mesmas angustias que as minhas e por 

sempre contribuírem a minha qualificação durante as aulas.  

A minha banca e as professoras que à constituem, a Profª Drª Alba Regina 

Battisti de Souza e a Profª Drª Maria Francineila Pinheiro dos Santos por qualificarem 

minha dissertação e por aceitarem participar de minha banca. Sou extremamente 

grata por confiarem e acreditarem no meu trabalho e no meu potencial.  

Por fim, mas não menos importante, agradeço a todos os professores e professoras 

do Brasil, por não desistirem, mesmo frente a todas as adversidades, e por me 

inspirarem a pesquisar sobre a nossa identidade em um país que pouco valoriza a 

nossa profissão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardamos em 
nós o mestre que 
tantos foram. 
Podemos 
modernizá-lo, 
mas nunca 
deixamos de sê-
lo. Para 
reencontrá-lo, 
lembrar é 
preciso.  
 
Arroyo (2002).  



RESUMO 
 

Essa dissertação está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação – 
PPGE/FAED da Universidade do Estado de Santa Catarina e ao Grupo de Pesquisa 
Ensino de Geografia, Formação Docente e Diferentes Linguagens. Tendo como 
temática central a análise das concepções de Estágio Curricular Supervisionado 
identificada nos PPC dos cursos de Geografia Licenciatura e suas identidades 
profissionais, sendo estabelecido o objetivo de analisar as perspectivas do Estágio 
Supervisionado nos cursos de Geografia Licenciatura da região Sul do Brasil e a 
constituição da formação e identidade docente a partir das relações estabelecidas 
entre teoria e prática dispostas nos PPCs desses cursos. Para dar conta dos objetivos 
propostos e dos conceitos fundantes desta pesquisa, acerca dos estágios 
supervisionados e da formação docente, a pesquisa está ancorada, principalmente, 
nas seguintes autoras/es, Callai (2006 e 2013), Cavalcanti (2006), Gatti (2013 e 2013-
2014), Morgado (2011), Pimenta (2012) e Veiga (2006). Estes dialogam em torno das 
concepções que circundam a formação docente, primordialmente a constituição da 
identidade dos/das professores/as de Geografia a partir do Estágio Curricular 
Supervisionado. Considero então que o processo de formação docente é uma longa 
jornada que não se resume apenas ao percurso da graduação, mas sim a um caminho 
que leva em consideração as vivências sociais e profissionais dos/as acadêmicos/as 
dos cursos de licenciatura. Tem sua metodologia pautada na Análise Textual 
Discursiva (ATD), que busca uma observação dos dados analisados transitando entre 
as duas formas: as análises de conteúdo e as análises de discurso, sendo a chave 
para a análise dos PPCs dos cursos, especificamente os objetivos dos cursos, os 
perfis profissionais e as ementas dos estágios de cada universidade selecionada para 
este estudo, a UEM, a UDESC e a FURG. A proposição dos objetivos e a análise do 
material empírico, possibilitou identificar três distintas realidades a partir da leitura dos 
PPCs, cada uma com suas singularidades e particularidades em relação a sua 
contribuição quanto a formação inicial aos futuros/as professores e professoras de 
Geografia. Percebeu que cada universidade propõe um perfil profissional diferente ao 
futuro docente, além de que os objetivos do curso versam sobre questões distintas, 
mesmo sendo, todos, cursos de Geografia Licenciatura. 

 
Palavras-Chave: Estágio; Identidade e saberes docente; Formação de professores; 
Currículo.



ABSTRACT 

 
This dissertation is linked to the Graduate Program in Education – PPGE/FAED of the 
State University of Santa Catarina and to the Research Group on Teaching 
Geography, Teacher Training and Different Languages. Having as the central theme 
the analysis of the concepts of Supervised Curricular Internship identified in the PPC 
of Geography degree courses and their professional identities. Being established the 
objective of analyzing the perspectives of the Supervised Internship in Geography 
Degree courses in Southern Brazil and the constitution of teacher education and 
identity based on the established relationships between theory and practice set out in 
the PPCs of these courses. To account for the proposed objectives and founding 
concepts of this research, regarding the supervised internships and teacher training, 
the search is mainly based on the following authors, Callai (2006 and 2013), Cavalcanti 
(2006), Gatti (2013 and 2013-2014), Morgado (2011), Pimenta (2012) and Veiga 
(2006). These dialogue around the conceptions that surround a teacher training, 
primarily the constitution of the Geography teachers' identity from the Supervised 
Curriculum Internship. I consider, then, that the teacher education process is a long 
journey that is not limited to the course of graduation, but rather a path that takes into 
account the social and professional experiences of academics of degree courses. Its 
methodology is based on Textual Discursive Analysis (ATD), which seeks an 
observation of analyzed data transitioning between two ways: content analysis and 
discourse analysis, being the key to the analysis of the PPCs of the courses, 
specifically the objectives of the courses , the professional profiles and the internships 
briefings of each public university selected for this study, UEM, UDESC and FURG. 
The proposition of objectives and the analysis of the empirical material, made it 
possible to identify three distinct realities from the reading of the PPCs, each with its 
singularities and particularities in relation to its contribution to the initial training of future 
Geography teachers. We realized that each university offers a different professional 
profile to future teachers, in addition to the course objectives being on different issues, 
even though they are all Geography Degree courses. 

 
Keywords:  Internship; Identity and teaching knowledge; Teacher training; 
Curriculum. 
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NOTAS INICIAIS  
 

Busco começar esta escrita, em relação a minha pesquisa, situando que este 

trabalho diz respeito às experiências vivenciadas durante minha trajetória acadêmica 

e os movimentos realizados e construídas ao longo do tempo. A constituição deste 

trabalho se deu por meio da imersão em leituras e pesquisas sobre formação de 

professores e educação geográfica. Dessa forma os questionamentos e 

problematizações apresentadas nas páginas desta pesquisa procuram estimular os 

estudos e análises que circundam os estágios e a formação da identidade profissional 

docente de professores e professoras, primordialmente nos Projetos Pedagógicos dos 

cursos de Geografia de algumas universidades da região Sul do Brasil. 

Esta parte inicial da pesquisa, intitulada de Notas Iniciais, constitui-se como um 

fragmento essencial do trabalho por mim produzido, visto que aqui são apresentados 

os movimentos da minha formação inicial e as motivações que me estimulam e me 

conduziram seguir as pesquisas na área da educação. Em um primeiro momento 

proponho elucidar ao/a leitor/a os porquês das escolhas tomadas para este trabalho, 

tecidas por meio das leituras geográficas e pedagógicas e estudos realizados, dos 

encontros desencontros das minhas escolhas pessoais e acadêmicas. Em seguida, 

busco apontar as bases teóricas que me levaram a construção do objeto de estudo 

desta pesquisa e quais as formas e delineamentos que à constituirão.  

 

PROXIMIDADES ENTRE A PESQUISA E MINHAS VIVÊNCIAS 

 
Para que esta pesquisa traga a essência de meus estudos e explicite as 

motivações das escolhas apontadas nos capítulos a seguir, início a escrita elaborando 

essa breve narrativa a respeito de minha trajetória pessoal e também acadêmica. 

Nesta etapa, realizo o registro quanto à proximidade e adjacências do objeto de 

pesquisa e as minhas próprias experiências, visto que estas estão pautadas na 

percepção que tenho enquanto estudante e pesquisadora em um curso de licenciatura 

em Geografia.   

Acredito, que antes de entrar nas discussões teórico e metodológicas desse 

estudo, é importante apresentar em forma de memorial minha trajetória acadêmica 

que me conduziu por diferentes experiências em projetos e ações de ensino, pesquisa 

e extensão que contribuíram para eu me constituir em uma professora e pesquisadora 

e avançar no campo das pesquisas e estudos sobre educação geográfica e formação 
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de professores/as.  

Ouso dizer, que, diferente de alguns colegas, não possuo uma história tocante e 

motivadora que me levou a escolher minha formação como geógrafa professora ou 

até mesmo minhas escolhas como pesquisadora das questões docentes. Com isso, 

não tenho a intenção de diminuir as motivações dos meus colegas, mas sim ressaltar 

que fui aos poucos me constituindo como tal. Um pensamento e fala que 

frequentemente ecoou durante minha graduação, de que não nascemos professores 

e professoras, de que, ao contrário de um conhecimento geral, esta não é uma 

profissão pautada na vocação, mas sim na formação.  

Iniciei minha graduação em Geografia Licenciatura no ano de 2015, e assim como 

meus colegas de fase não fazia ideia do desenrolar do universo da geografia e da 

educação geográfica. A partir do conhecimento dos conceitos da ciência, me vi imersa 

nos questionamentos que circundam o curso, e que por vezes atribuem aos sujeitos 

o papel de modificadores dos espaços em que atuam. Pude perceber a necessidade 

de ter e discutir a Geografia enquanto ciência na minha vida e na vida das pessoas a 

minha volta. Ao me dar conta dessa grandeza científica da geografia universitária e 

da geografia escolar e o seu ensino. Foi estas indagações que me conduziram, 

enquanto estudante do curso, de como podemos ser profissionais tão desvalorizados 

quando proporcionamos uma compreensão tão ampla e magnifica do mundo em que 

vivemos e atuamos?!  

Ainda sigo sem uma resposta concreta quanto ao meu questionamento, mas creio 

que isso advém do fato de que ao indagar acerca de uma desvalorização profissional, 

em um país enorme e desigual quanto o Brasil, falamos de fatores diversos que fazem 

perpetuar essa imagem depreciativa de professores e professoras brasileiros.  

Em 2016 Iniciei minha trajetória no LEPEGEO1, onde tive a oportunidade de atuar 

com a tríade acadêmica, ensino, pesquisa e extensão, como bolsista em diferentes 

projetos, focando meus estudos nas temáticas que tangem a formação inicial docente 

e a identidade profissional dos professores/as de Geografia, sempre procurando as 

 
1 O Laboratório de Estudos e Pesquisas de Educação em Geografia – LEPEGEO – é coordenado pela 
Professora Dra. Rosa Martins e tem a finalidade de qualificar a formação dos/das estudantes dos cursos 
de graduação e pós-graduação da FAED/UDESC; fomentar parcerias entre a universidade e as escolas 
públicas de educação básica; organizar projetos de ensino, pesquisa e extensão que contribuam com 
temáticas voltadas ao ensino de geografia e a educação geográfica, aproximar os/as estudantes de 
licenciatura com pesquisas e produções acadêmicas e teóricas, por meio de bolsas de pesquisa, ensino 
e extensão.  

 



 

motivações de nossa desvalorização profissional.  

Mesmo que esta tríade acadêmica tenha feito diferença em minha formação, o 

fator que mais me instigou e motivou, tanto essa pesquisa quanto minha própria 

identidade como professora de Geografia, foram os Estágios Curriculares 

Supervisionados ao longo de minha formação. O curso de Geografia Licenciatura da 

FAED/UDESC consta em seus desenhos curriculares três estágios supervisionados, 

realizei os dois primeiros no ano de 2017 e foi neste período em que finalmente entrei 

em contato real com a vivência e rotina em sala de aula, mesmo que tenha participado 

de outros programas que me instigaram a ser e estar em sala como professora de 

Geografia foi aqui comecei a construir minha identidade profissional docente. Foi no 

Estágio I e II do curso que assumi uma turma de oitavo ano, que planejei aulas, que 

ministrei conteúdos, que observei a rotina dos estudantes e da própria professora 

supervisora e conseguir fazer a ponte entre a Geografia acadêmica e a Geografia 

Escolar.  

 No primeiro semestre do ano de 2018 realizei mobilidade acadêmica, pela 

UDESC, para a Universidade do Porto – UP, em Portugal, durante esse tempo 

participei de disciplina que se aproximavam das temáticas de Estágio do curso de 

Geografia Licenciatura da FAED/UDESC e, dessa forma percebi as diferenças e 

semelhanças dessa formação inicial de professores/as e sua proximidade com a sala 

de aula, mesmo não tendo tido a oportunidade de entrar em contato com a educação 

básica em Portugal. 

Ao retornar minha participação e atuação no LEPEGEO, tornou-se mais evidente 

e foi essencial para me constituir enquanto pesquisadora e me proporcionar o contato 

com os assuntos que permearam a pesquisa do trabalho de conclusão de curso 

(TCC)2 e desta dissertação de mestrado, além de ter realizado a disciplina de Estágio 

III, no último ano de curso. Este era focado no ensino de Geografia para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, tendo como proposta a prática docente de trabalhar 

com os/as estudantes a compreensão da organização do espaço com os estudantes 

do 4º ano. Este foi um período delicado de entendimento de que o ritmo de aulas, de 

aprendizagem e estimulo dos/das estudantes, nesta fase da Educação Básica, é 

 
2 MICHIELIN, Carolina Araújo. O papel do percurso formativo do curso de licenciatura em 
geografia na formação da identidade profissional docente. 2019. 76 p. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Ciências Humanas e da 
Educação, Curso de Geografia, Florianópolis, 2019. Disponível em: 
http://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/00007d/00007dc8.pdf. Acesso em: 29 maio 2020. 
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completamente distinto dos que vivenciei nos dois primeiros Estágios. 

 Foi a partir destas experiências, que tive motivações suficientes para dar início ao 

meu Trabalho de Conclusão de Curso.  Dessa forma meu TCC se inseriu em uma 

discussão acerca da importância e relevância dos currículos de Geografia Licenciatura 

e do Projeto Pedagógico do Curso de Geografia Licenciatura da FAED/UDESC3. 

Neste momento me aproximei ainda mais das pesquisas que giram em torno da 

formação docente do/da professor/a de Geografia e influência de seu percurso 

formativo na constituição de uma identidade profissional. 

Esta caminhada acadêmica me possibilitou a produção de escritas, a participação 

em eventos e a transformação do conhecimento científico. Neste sentido, destaco as 

publicações. 

Neste momento, enquanto bolsista CAPES4 no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UDESC (PPGE), na linha de pesquisa Políticas Educacionais, Ensino e 

Formação, sendo parte do grupo de pesquisa: Ensino de Geografia, Formação 

Docente e Diferentes Linguagens, tenho em vista continuar meus estudos que tangem 

a identidade dos professores/as de Geografia expressa nos PPC5 dos cursos de 

Geografia das universidades públicas da região Sul do Brasil, com ênfase nas 

disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado.  

A escolha pelas disciplinas de Estágio, igualmente é resultado das minhas 

experiências e vivências de meu percurso enquanto graduanda em Geografia 

Licenciatura. Visto que é um espaço/tempo que proporciona efetivar a relação teoria 

e prática dos conhecimentos que constituem a trajetória de um curso de licenciatura 

e são vivenciados durante a regência da classe e a realidade encontrada em sala de 

aula, resultando assim na produção de saberes fundamentais na construção da 

profissão de professor e professora.  

O Estágio Curricular Supervisionado é um campo de conhecimento que em seu 

movimento envolve a articulação entre universidade, a escola-campo, os/as 

estagiários/as e os/as professores/as da Educação Básica numa relação investigativa 

de intervenção no contexto escolar. Á vista disso, a meu ver, inicialmente, o Estágio é 

um campo essencial no quebra-cabeça da identidade docente dos cursos de 

 
3 Centro de Ciências Humanas e da Educação (FAED) da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC).  
4 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
5 Projeto Pedagógico dos Cursos.  



 

licenciatura e diante disso este enquadra-se como um dos objetos de estudo dessa 

pesquisa.  

A partir desse breve memorial de como esta pesquisa se aproxima de meus 

interesses pessoais e profissionais, dou continuidade a minha escrita com um capítulo 

que disserta acerca da construção do objeto de estudo dessa pesquisa, do tema 

proposto e também seus aportes teóricos e metodológicos, considerando quais 

caminhos ela, e eu, pretendemos trilhar durante esse curso de mestrado em 

Educação.  

 

1. A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA  

 

A identidade profissional docente é entendida e marcada como um fenômeno 

social que abrange diversas e distintas influências, segundo Sousa e Silva (2019) 

constitui-se a partir de sua construção pessoal a respeito da vida e do outro e até 

mesmo podendo ser derivada da própria atividade realizada no contexto do exercício 

profissional da docência. Sendo concebida como um processo em sucessivas 

mudanças e transformações, primordialmente na medida em que se reconstrói ao 

longo das vivências e em consonância com as experiências sociais, coletivas e 

também individuais. 

Visto que as identidades profissionais de professores e professoras podem ser 

encaradas como elemento indispensável para o envolvimento e forma ativa do/da 

professor/a, enquanto ser e agente participativo de transformações sociais, é 

substancial que as pesquisas em educação direcionem parte de seus esforços em 

discutir tais questões. Diante disso, e outras motivações pessoais supracitadas, essa 

pesquisa versa essencialmente acerca da identidade docente de professores/as de 

Geografia expressas nas disciplinas de Estágio presente nos PPC dos cursos.  

A partir dessas demandas de estudo proponho como temática central dessa 

pesquisa, com o intuito de orientar as próximas etapas colocadas nesta dissertação, 

a análise das concepções de Estágio Curricular Supervisionado identificada nos PPC 

dos cursos de Geografia Licenciatura e suas identidades profissionais. Em questão à 

análise e observação dos PPC busco selecionar as etapas que simbolizam e podem 

atribuir identidades aos docentes, por exemplo, o perfil dos egressos, as matrizes 

curriculares, as ementas e até mesmo o objetivo dos cursos, estabelecendo uma 

comparação com cada um dos cursos de Geografia Licenciatura selecionados.  
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Com a pesquisa realizada com o meu Trabalho de Conclusão de Curso, me 

deparei com as questões relacionadas a formação inicial e a identidade docente no 

curso de Geografia Licenciatura da FAED/UDESC. A partir disso, foi possível perceber 

que algumas disciplinas do percurso curricular influenciam e caracterizam de forma 

mais explicita essa identidade, como é o caso dos Estágios. Com isso, pretendo 

realizar uma análise mais detalhada e comparativa dos PPC de diferentes cursos de 

Geografia Licenciatura para identificar como as identidades profissionais docentes são 

expressas nos Projetos Pedagógicos dos cursos de Geografia Licenciatura a partir 

das disciplinas de Estágio Curriculares Supervisionados. Para tal foram instigados três 

problemas de pesquisa:  

1) Qual a concepção de Estágio Supervisionado identificada nos PPC dos cursos de 

Geografia Licenciatura e seus aportes legais?  

2) Como é abordada a relação entre teoria e prática nos cursos de Geografia 

Licenciatura pelos PPC? E  

3) Como a formação e identidade docente podem ser desenvolvidas a partir desses 

projetos pedagógicos?  

A fim de desvendar essa questão norteadora e percorrer essa trajetória identitária 

de formação docente, estabeleço o objetivo geral de analisar as perspectivas do 

Estágio Supervisionado nos cursos de Geografia Licenciatura da região Sul do Brasil 

e a constituição da formação e identidade docente a partir das relações estabelecidas 

entre teoria e prática dispostas nos PPCs desses cursos.  

Com o propósito de garantir que o objetivo geral seja concretizado, estipulo alguns 

objetivos específicos: Identificar as diretrizes que sustentam a organização dos 

Estágios Supervisionados nos cursos de Licenciatura em Geografia, bem como o seu 

papel na formação inicial docente; Refletir sobre identidade e formação docente para 

compreender como operam na constituição profissional de professores e professoras 

em sua práxis; e analisar os diferentes elementos dos PPCs dos cursos de Geografia 

Licenciatura da região sul do Brasil, com destaque para o perfil dos estágios 

curriculares supervisionados, para identificar em que medida contribuem para 

construção da identidade docente.    

Para dar conta dos objetivos propostos e dos conceitos fundantes desta pesquisa, 

acerca dos estágios supervisionados e da formação docente, a pesquisa está 

ancorada, principalmente, nas seguintes autoras/es, Callai (2006 e 2013), Cavalcanti 

(2006), Gatti (2013 e 2013-2014), Morgado (2011), Pimenta (2012) e Veiga (2006).   



 

Como mencionado anteriormente esta pesquisa gira em torno das concepções que 

circundam a formação docente, primordialmente a constituição da identidade dos/das 

professores/as de Geografia a partir do Estágio Curricular Supervisionado. Considero 

então que o processo de formação docente é uma longa jornada que não se resume 

apenas ao percurso da graduação, mas sim a um caminho que leva em consideração 

as vivências sociais e profissionais dos/as acadêmicos/as dos cursos de licenciatura.  

Estudar e pesquisar acerca das questões que circundam a formação inicial de 

professores/as é amplificar e valorizar o papel da escola frente ao estudante em 

formação. Mesmo que já discutido em décadas passadas, a necessidade de continuar 

os debates a respeito do panorama da formação de professores e professoras segue-

se relevante, visto que “a formação de professores constitui o ato de formar o docente, 

educar o futuro profissional para o exercício do magistério” (VEIGA, 2006, p. 469). 

Entende-se a formação inicial, segundo Morgado (2011), como uma fase que 

antecede a entrada no campo profissional, no qual é esperado que os/as estudantes 

finalizem o curso aptos a construção de conhecimentos e que sejam capazes de 

potencializar competências que se referem à profissão docente. Dessa forma 

“constata-se que esta tem sido deficitária na preparação de profissionais capazes de 

responder aos desafios educativos de uma sociedade que rapidamente se tornou mais 

complexa e exigente” (MORGADO, 2011, p. 802). Tem-se privilegiado uma formação 

mais tecnicista, que valoriza os conteúdos e teorias sem que ocorra a integração dos 

saberes às práticas pedagógicas. 

 Dito isso, ao pensarmos a perspectiva técnica no âmbito do Estágio 

Supervisionado acabamos reproduzindo um distanciamento da rotina e do trabalho 

sólido que acontece nas escolas de Educação Básica, visto que, segundo Pimenta e 

Lima (2005-2006), as disciplinas que fazem parte dos cursos de formação, por vezes, 

não relacionam os conteúdos que desenvolvem e a realidade que é abordada no 

ensino. Considera-se assim, a partir da dimensão técnica, que “essa forma de estágio 

gera conflitos e situações de distanciamento entre a universidade e as escolas” 

(PIMENTA, LIMA, 2005-2006, p. 10). 

Pensando o Estágio Supervisionado como um dos aportes essenciais para a 

formação de professores/as, considera-se que este se consolide a partir de uma ação 

progressiva e continuada devendo pressupor como um processo auto formativo, “uma 

vez que os professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas 

experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares” 
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(PIMENTA, 1999, p.29). 

Tendo em vista todas as considerações em relação aos saberes da docência de 

Pimenta, entro em outro debate acerca da formação de professores, a sua identidade 

docente. “A identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser 

adquirido. Mas é um processo de construção do sujeito historicamente situado” 

(PIMENTA, 1999, p.18). A identidade profissional do professor é uma concepção que 

perpassa toda a vida profissional do sujeito, no qual a mobilização dos saberes da 

experiência – um dos saberes da docência de Pimenta (1999) – corrobora para a 

construção de tal identidade. 

A identidade docente se encontra em uma incessante metamorfose, visto que a 

construção da identidade profissional é uma das premissas para que ocorra a 

profissionalização do professor, no qual “envolve o delineamento da cultura do grupo 

de pertença profissional, sendo integrada ao contexto sociopolítico” (VEIGA, 2006, 

p.472). A estruturação de uma individualidade docente é uma concepção que permeia 

por toda a vida profissional, desde o momento da escolha da profissão perpassando 

por sua formação inicial e continuada, além dos distintos espaços institucionais e 

instâncias que contribuem e desenvolvem esse processo (VEIGA, 2006). 

Com o propósito de refletir e tencionar as questões acerca do percurso formativo 

e da identidade docente no âmbito do Estágio Curricular Supervisionado, a partir dos 

PPC dos cursos de Geografia Licenciatura na formação de professores e professoras, 

optou-se por realizar uma pesquisa a partir da perspectiva qualitativa. No que diz 

respeito aos procedimentos metodológicos a pesquisa possuirá caráter bibliográfico e 

documental. Bibliográfico, pois me debrucei sobre revisões bibliográficas e 

referenciais teóricos que auxiliaram para as considerações de minha problemática. 

Também se desenvolveu fundamentada em uma pesquisa documental, na qual fiz uso 

de análises documentais, com o intuito de compreender de que forma os Estágio 

Curriculares Supervisionados influenciam na constituição da identidade docente 

perante os PPC dos cursos de Geografia Licenciatura das universidades 

selecionadas. 

Segundo Moraes e Galiazzi (2006) o momento de análise de dados e informações 

representa um segmento de grande importância para os/as pesquisadores/as, 

primordialmente em uma pesquisa de cunho qualitativo. A vista disso, aqui aproprio-

me, para a análise de meus resultados, da Análise Textual Discursiva (ATD), que 

busca uma observação dos dados analisados transitando entre as duas formas: as 



 

análises de conteúdo e as análises de discurso. 

A Análise Textual Discursiva é tida como um processo que começa a partir de uma 

unitarização, na qual os textos selecionados para análise são separados por unidades 

de significado e sentido. Estas unidades podem, por si só, gerarem novos conjuntos 

de unidade, advindas de outra interlocução empírica, considerando que para que tal 

movimento ocorra é necessário que o/a autor/a pratique a apropriação das palavras a 

partir de outras vozes, compreendendo assim melhor o texto e atribuindo a ele novos 

sentidos (MORAES; GALIAZZI, 2006).  

Ao considerarmos esse processo de unitarização, Moraes e Galiazzi (2006), 

sugerem a categorização destas unidades a partir de uma ideia de semelhança, visto 

que a ATD propicia duas reconstruções coexistentes, a primeira de compreender a 

ciência por meio dos seus caminhos de produção e a segunda do entendimento do 

próprio objeto de pesquisa. Compreende-se então que a ADT proporciona “espaços 

de reconstrução, envolvendo-se nisto diversificados elementos, especialmente a 

compreensão dos modos de produção da ciência e reconstruções de significados dos 

fenômenos investigados” (MORAES; GALIAZZI, 2006, p. 118). 

Para isso, ao utilizar metodologicamente a Análise Textual Discursiva, é preciso 

estabelecer uma amostragem de documentos a serem analisados e discutidos, 

constituindo assim o corpus da pesquisa. Nesta pesquisa, o corpus se constitui 

baseado nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPC) dos cursos de Geografia 

Licenciatura da região Sul do Brasil.  

As universidades escolhidas contam com as instituições públicas credenciadas ao 

MEC, tanto federais e estaduais da região Sul, totalizando três universidades. No 

estado do Paraná foi selecionada a Universidade Estadual de Maringá – UEM. No 

estado de Santa Catarina escolhemos a Universidade do Estado de Santa Catarina – 

UDESC. E no estado de Rio Grande do Sul a escolhida para análise foi a Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG6.  

Com a finalidade de organizar e situar os caminhos trilhados no desenvolvimento 

 
6 A proposta inicial de análise para esta dissertação de Mestrado compunha a análise de um corpus 
inicial de treze universidades da Região Sul do Brasil, federais e estaduais, todas com o curso de 
Geografia Licenciatura na modalidade presencial. Após a Banca de Qualificação de Mestrado foi 
sugerido que houvesse a transferência de curso, do Mestrado para o Doutorado em Educação do 
PPGE. Porém, sendo bolsista CAPES, tivemos 90 dias após a Banca de Qualificação para finalizar e 
defendermos essa dissertação. Para cumprir tal prazo optamos, por recomendação da Banca, reduzir 
o corpus de análise para três universidades, escolhidas aleatoriamente de cada um dos estados da 
Região Sul do país – UEM, UDESC e FURG. 
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e decorrer dessa dissertação, a seguir, apresento as seções que apresentam cada 

uma das temáticas escolhidas para serem versadas nesta pesquisa. A primeira seção 

apresentou, então, as “notas iniciais” dessa pesquisa, a qual versou acerca de minhas 

aproximações pessoais e profissionais quanto à pesquisa, além de elucidar meus 

objetivos quanto aos objetos e temáticas de estudo dessa dissertação.  

A segunda seção, percursos metodológicos, aborda as questões metodológicas 

estabelecidas para essa pesquisa, situando a escolha das universidades que serão 

analisadas, em conjunto com os questionamentos e porquês que darão sustentação 

as análises dos Projetos Pedagógicos dos cursos de Geografia Licenciatura das treze 

universidades escolhidas e de que forma serão analisadas pela metodologia da ATD. 

A seção seguinte, intitulada de Mapeamento de teses e dissertações: um estado 

do conhecimento discorre uma revisão bibliográfica de teses e dissertações que 

contribuíram para trilhar o caminho desta pesquisa, discutindo as questões e 

temáticas de formação docente, identidade profissional e o próprio Estágio, norteando 

e contribuindo para os estudos na área da Educação.  

Na quarta seção, O Estágio Curricular Supervisionado em Geografia Licenciatura, 

engatilha debates sobre os aportes legais e históricos que antecedem a constituição 

das legislações que permeiam esta disciplina. Além dos questionamentos que 

contribuem para a constituição de uma identidade profissional docente a partir dos 

Estágios dos cursos de Geografia Licenciatura.  

Já na quinta seção denominada de A Construção e Constituição da Formação e 

Identidade docente, na qual discuto acerca dos questionamentos e potencialidades 

frente aos percursos formativos dos/das licenciados/as nos cursos de Geografia 

Licenciatura, considerando os saberes pedagógicos e sua práxis formativa.  

A sexta seção chamada de Os Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos de 

Formação de Professoras (es) de Geografia, diz respeito às análises em si, na qual 

proponho o uso da metodologia de ATD, para assim unitarizar, categorizar e, por fim, 

discutir novos discursos quanto à constituição de identidades frente às disciplinas de 

Estágio em comparação com as universidades escolhidas. Finalmente, proponho 

versar acerca das “considerações finais”, estas não entendem em buscar soluções 

diretas para os questionamentos e problemáticas que circundam o Ensino Superior 

brasileiro e muito menos dar fim a qualquer discussão que possa contribuir para os 

assuntos aqui levantados.  

Assim como afirmei em meu TCC, esta minha atual pesquisa não propõe e nem 



 

se preocupa em conceber uma verdade absoluta sobre as identidades docentes 

dos/das professores/as de Geografia, uma vez que estas questões são fluidas e 

passivas de transformações pautadas no coletivo e também no individual, 

considerando as experiências de cada um. O que pretendo com essa pesquisa é agitar 

inquietações sobre as temáticas aqui problematizadas, com a intenção de fomentar 

debates e acrescentar nas pesquisas educacionais da contemporaneidade.  
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2. PERCURSOS METODOLÓGICOS  

 
A partir das motivações, tanto pessoais quanto acadêmicas, apresentadas, a 

proposta desta seção é apresentar o delineamento dos percursos e procedimentos 

metodológicos que auxiliarão frente às análises dos Projetos Pedagógicos dos três 

cursos de Geografia Licenciatura do sul do Brasil, sendo as universidades a UEM, a 

UDESC e a FURG, em cada um dos estados.   

Conforme as leituras prévias, acerca do ensino de Geografia, estudadas para esta 

pesquisa, além da revisão bibliográfica realizada para uma maior compreensão da 

temática proposta, compreendo que o estudo em questão está inserido, 

primordialmente, numa perspectiva qualitativa. Visto que aqui procuro realizar um 

estudo fundamentado em olhares subjetivos, considerando a concepção humana e 

complexa dos cursos de licenciatura. Além de que faço uso de análises documentais, 

com enfoque nos documentos dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos 

selecionados. Sendo assim, a partir dos recordes de cada PPC apliquei a metodologia 

de Análise Textual Discursiva, a ATD, com a intenção de construir novos discursos e 

olhares aos recortes selecionados dos PPCs.  

 

2.1 Unitarização, Categorização E A Concepção De Novos Caminhos 

 
Apropriando-me das características acerca da investigação qualitativa, para 

Bogdan e Biklen (1994), a mesma possui cinco particularidades que as definem como 

tal. Primeiramente, na investigação qualitativa a fonte direta dos dados advém do 

ambiente natural, constituindo assim o/a pesquisador/a como instrumento principal. A 

pesquisa qualitativa é, em segundo lugar, descritiva, na qual os dados coletados de 

estruturam, no caso dessa pesquisa, em forma de textos e metatextos. Em seguida, 

os/as pesquisadores que buscam qualitativamente se interessam pelo processo de 

pesquisa, não simplesmente pelos resultados ou produtos produzidos. A quarta 

característica é a de que os investigadores qualitativos costumam analisar seus dados 

de uma maneira indutiva, no caso desta pesquisa, a partir de categorias emergentes 

das questões analisadas. Por fim, o significado é de extrema importância perante a 

abordagem qualitativa, visto que “os investigadores que fazem uso deste tipo de 

abordagem estão interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas 

vidas” (BOGDAN; BIKLEN, p. 50, 1994).  



 

Dito isso, os/as pesquisadores/as que optam por abordagens qualitativas em 

suas pesquisas, estabelecem estratégias e procedimentos que proporcionam 

considerar as vivências e experiências a partir do ponto de vista do objeto ou sujeito 

investigado (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Dessa forma, esta pesquisa parte do ponto de 

vista de investigar bibliografias e documentos, de maneira qualitativa, para sustentar 

as análises propostas, tendo selecionado, documentalmente, os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Geografia Licenciatura de treze universidades do sul do 

Brasil.  

Entendo a impraticabilidade de estudar e analisar os PPCs de todos os cursos 

de Geografia das IES públicas do país, visto o espaço-tempo proposto para o curso 

de mestrado em que estou inserida. Sendo assim, selecionei de forma aleatória, três 

universidades da Região Sul do Brasil, uma de cada estado, tanto federais quanto 

estaduais, que fossem credenciadas pelo MEC, que tivessem o curso de Geografia 

Licenciatura presenciais, e obviamente constassem em seus desenhos curriculares 

as disciplinas de Estágio, além de que tivessem seu PPC de fácil acesso – por meio 

da página do curso ou tendo me disponibilizado via e-mail. As instituições em questão 

são as seguintes:  

 

1. Universidade Estadual de Maringá, UEM; 

2.  Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC; 

3.  Universidade Federal do Rio Grande, FURG; 

 
Inicialmente tínhamos a ideia de analisar todas as universidades públicas da 

Região Sul que fossem credenciadas pelo MEC e que tivessem o curso de Geografia 

na modalidade presencial. Porém, após a Banca de Qualificação, nos foi sugerido uma 

redução do corpus de análise, para que assim pudéssemos nos aprofundar de 

maneira mais concisa em cada PPC dos cursos selecionados. Seguimos com a 

intenção de investigar as outras universidades em pesquisas futuras.  

Posteriormente, segui com a coleta de dados trilhando a perspectiva 

documental da pesquisa, com a intenção de selecionar a dimensão de análise deste 

estudo, a partir do recorte dos objetivos gerais e específicos, perfis dos egressos e 

disciplinas de Estágios Curriculares Supervisionados constados nos PPCs. A escolha 

dessas partes, que compõem os PPCs de Geografia Licenciatura, compreende parte 

significante da construção de uma identidade docente frente à formação de 
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professores e professoras da rede pública. A este recorte selecionado submeti à 

Análise Textual Discursiva (ATD), que juntamente aos conceitos de formação e 

identidade profissional docente e a concepção dos Estágios Curriculares 

Supervisionados, movimentam a presente pesquisa.   

  A vista disso, segundo Moraes e Galiazzi (2016), as pesquisas qualitativas têm 

feito uso de estudos de caráter qualitativo por meio de análises textuais. Dessa forma 

entende-se que a ATD, mesmo inserida em uma perspectiva qualitativa, não pretende 

provar hipóteses ou refutá-las ao final da pesquisa, a finalidade advém do ideal de 

compressão e da reconstrução de conhecimentos previamente existentes das 

temáticas observadas.  

       Para Moraes e Galiazzi (2016) a ATD organiza seus argumentos à volta de 

quatro focos ou processos. Os três iniciais se constituem por meio de um ciclo e o 

último aborda um sistema complexo e auto-organizado baseado nos primeiros 

focos. O primeiro diz respeito à Desmontagem dos textos, ou o processo de 

unitarização, o segundo aborda o Estabelecimento de relações, denominado 

também de categorização, o terceiro direciona a Captação do novo emergente. 

Estes constituem a última parte do processo, compondo um ciclo de análise, 

emergindo novas compreensões sobre o tema proposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 01: Esquema metodológico ATD. 

Fonte: Moraes e Galiazzi, 2016. 

Organização: da autora, 2021. 
 

  

A desmontagem dos textos ou do corpus de análise é o primeiro elemento do 

ciclo, compondo o processo de unitarização e desconstrução. Os textos aqui 

representam os significantes aos quais há a possibilidade de atribuir sentidos 

simbólicos, uma vez que  

[...] a análise textual discursiva parte de um conjunto de pressupostos 
em relação a leitura dos textos examinados. Os materiais analisados 
constituem um conjunto de significantes. O pesquisador atribui a eles 
significados a partir de seus conhecimentos, intenções e teorias. A 
emergência e comunicação desses sentidos e significados são os 
objetivos de análise (MORAES; GALIAZZI, p. 38, 2016).  

 
Nesse sentido, a ATD se concretiza por meio do conjunto de documentos, o 

corpus da pesquisa, que assim representa as informações da pesquisa em si, visto 

que nesta metodologia há a necessidade de produção de um conjunto propício de 

documentos a serem estudados. Dessa maneira, a unitarização consiste em um 

momento de desconstrução desse corpus de análise, destacando os seus elementos 

constituintes principais, significando “colocar o foco nos detalhes e nas partes 

componentes dos textos” (MOARES; GALIAZZI, p. 40, 2016). É com o processo de 
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desconstrução desses documentos que surgem as unidades de sentido, ou ainda 

unidades de análise, estas unidades são sempre identificadas a partir de significados 

relevantes a pesquisa.  

A unitarização é um processo que produz desordem a partir de um 
conjunto de textos ordenados. [...] O estabelecimento de relações 
entre os elementos unitários de base possibilita a construção de uma 
nova ordem, e novas compreensões em relação aos fenômenos 
investigativos (MORAES; GALIAZZI, p. 43, 2016).  

 
Segundo os autores o processo de unitarização pode se concretizar por meio 

de três momentos, inicialmente acontece pela fragmentação dos textos e a codificação 

de cada uma das unidades. Seguido por um momento de reescrita dessas unidades, 

assim proporcionando sentidos e significados ás mesmas, por fim atribui-se nomes ou 

títulos, que relacionem a temática da pesquisa, para cada unidade produzida.  

  Apoiado ao método de compor unidades de sentido, inicia-se o 

estabelecimento de relações por meio do processo de categorização das unidades 

anteriormente construídas. A categorização se constitui pela comparação incessante 

das unidades definidas inicialmente nas análises, ocasionando o agrupamento de 

elementos pares. Para essa parte são produzidas categorias em distintos níveis, 

sendo elas iniciais, intermediárias e finais, proporcionando assim as descrições e 

interpretações que futuramente irão compor as novas compreensões da análise 

(MORAES; GALIAZZI, 2016).  

Para a construção dessas categorias, utilizam-se dois métodos, ou a 

combinação deles. O primeiro, chamado de método dedutivo, que comporta um 

movimento de apontar as categorias antes mesmo da análise do corpus de pesquisa. 

Já o método indutivo propõe a produção das categorias a partir das unidades de 

sentido, comparando e organizando elementos de conjuntura similares, resultando no 

que são chamadas de categorias emergentes. Nesta pesquisa, optei por produzir 

categorias emergentes, deixando que as próprias análises me levassem a construção 

de semelhanças frente aos estudos realizados no corpus selecionado.  

Se, no primeiro momento da análise textual se processa uma separação, 

isolamento e fragmentação de unidades de significado, na categorização, o segundo 

momento da análise, o trabalho dá-se no sentido inverso: estabelecer relações, reunir 

semelhantes, construir categorias. O primeiro é um movimento de desorganização e 

desmontagem, uma análise propriamente dita; o segundo é de produção de uma 

ordem, uma compreensão, uma síntese (MORAES; GALIAZZI, p. 53, 2016).  



 

Como supracitado, a próxima parte do ciclo de análises compõe a Captação do 

novo emergente, até o presente momento o objetivo não é o de retorno ao corpus 

inicial da pesquisa, mas sim a constituição de um novo texto, um metatexto, 

manifestando uma nova compreensão do que foi dito previamente. É a partir da 

unitarização e categorização, que há a construção da nova estrutura dos textos, os 

quais não devem ser compreendidos a expressar algo que já existe no corpus inicial, 

dessa forma o/a pesquisador/a deve assumir o papel de autor/a na composição dos 

textos de análise, visto que o “objetivo da Análise Textual Discursiva é a produção de 

metatextos baseados nos textos do corpus” (MORAES; GALIAZZI, p. 62, 2016).  

Finalmente, a análise estabelece uma Auto-organização, compondo um 

processo de aprendizagem e emergência da compreensão. Com esta etapa que há 

comunicação das novas percepções encontradas, atribuindo significados inéditos em 

relação aos fenômenos que foram observados. Dessa forma, nesta pesquisa segui a 

exata metodologia, desconstruindo primeiramente o corpus selecionado, os PPCs, em 

unidades de sentido. A partir disso, dei início ao processo de categorização, 

agrupando as unidades de significado por meio de categorias emergentes e iniciais, 

produzindo ao longo das análises categorias intermediárias e por fim, categorias 

finais.  

Cada uma destas categorias emergentes deu origem a tópicos de discussões 

que ocasionaram na construção do metatexto, compondo o capítulo final desta 

dissertação. A constituição desse texto final proporciona a compreensão, ou a procura 

dela, em relação a meu objetivo geral de investigar o desenvolvimento do Estágio 

Curricular Supervisionado nos cursos de Geografia Licenciatura e a constituição de 

sua identidade docente a partir dos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Nessa perspectiva, percebe-se a construção de novas compreensões e 

expressões dos conceitos de formação de professores/as e da constituição de sua 

identidade profissional, ambas entrelaçadas na concepção do Estágio Curricular 

Supervisionado em Geografia. Reforço que esta pesquisa e a composição de sua 

análise, por meio dos entendimentos encontrados, não possuem um caráter de 

apontar fragilidades ou desqualificar os documentos analisados, muito menos de 

encontrar respostas concretas e/ou dar fim em alguma das discussões aqui propostas. 

Essas análises, pautadas na metodologia proposta, tem a intenção de expandir os 

debates acadêmicos a vista da formação docente e o papel do estágio curricular 

supervisionado no percurso de formação de professores e professoras.    
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3. MAPEAMENTO DE TESES E DISSERTAÇÕES: UM ESTADO DO 

CONHECIMENTO 

 

O mapeamento das produções acadêmicas selecionados para este estudo 

refere-se a teses e dissertações entre os anos de 2008 e 2019, sendo selecionadas a 

partir de suas palavras-chave, no qual a tese e/ou dissertação deveria abarcar pelo 

menos duas destas palavras, Estágio; Identidade e saberes docente; Formação de 

professores; Ensino de Geografia; Currículo. As produções foram selecionadas 

majoritariamente na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 

dessa forma, atendendo aos requisitos inicialmente estabelecidos, foram elencadas 

cinco teses de doutorado, dividido entre doutoramento em Geografia e Educação e 

três dissertações de mestrado, duas em Educação e uma em Geografia. 

A proposta aqui é possibilitar a contribuição no campo de pesquisas 

acadêmicas que relacionam o Estágio e a formação docente a partir da análise e 

organização dessas temáticas nas teses e dissertações abordadas. Estados da arte 

e estados do conhecimento abrangem uma extensa contribuição na constituição do 

campo teórico de uma área do conhecimento especifica, visto que procuram identificar 

o que há de mais novo e relevante nos aportes teóricos da construção da teoria e 

prática pedagógica (ROMANOWSKI; ENS, 2006). Busca-se proporcionar uma visão 

geral das últimas pesquisas que vem sendo produzidas na área de formação docente, 

permitindo aos interessados a percepção do avanço e evolução desses estudos na 

área estabelecida, bem como suas principais características e abordagens, além de 

apontar as potencialidades que ainda existem a ser pesquisadas. 

Para tal, reunimos no quadro abaixo por ordem cronológica as dissertações e 

teses, com suas respectivas datas, autores, instituições, títulos e programas de pós-

graduação.   

 

Quadro 01: Dissertações selecionadas para este estudo. 

DISSERTAÇÕES 

ANO AUTOR (A) INSTITUIÇÃO TÍTULO PROGRAMA DE 
PÓS-

GRADUAÇÃO 

2008 Sandra Agostini UFSM A organização e o 
desenvolvimento de 
Estágios curriculares em 
cursos de licenciatura 
da UFSM: envolvimento 
de estagiários e 

Programa de Pós-
Graduação em 
Educação da 
Universidade 
Federal de Santa 
Maria (UFSM/RS). 



 

orientadores 

2014 Claudia do Carmo 
Rosa 

UFG O Estágio na formação 
do professor de 
Geografia: relação 
universidade e escola 

Programa de 
Pesquisa e Pós 
Graduação em 
Geografia da 
Universidade 
Federal de Goiás 
(UFG/GO). 

2015 Angelita de Fátima 
Souza 

UFTM Constituição da 
identidade profissional 
docente no curso de 
Pedagogia a partir do 
Estágio Supervisionado 

Programa de Pós-
Graduação em 
Educação da 
Universidade 
Federal do 
Triângulo Mineiro 
(UFTM/MG).  

Fonte: Organizado pela autora, 2020. 

  

Convido o/a leitor/a a imergir nesta seção de minha pesquisa, a qual não 

busquei apresentar um Estado da Arte, mas sim uma breve revisão bibliográfica que 

perpasse minha intenção de investigação. As pesquisas, dissertações e teses aqui 

selecionadas servem, antes de mais nada, como norte para a minha própria 

dissertação, aqui busco identificar para onde têm-se voltado os olhares dos/das 

pesquisadores/as da área da Geografia e Educação. Percebo a investigação 

bibliográfica como uma oportunidade de aprofundamento e compreensão em minha 

área de pesquisa.  

Dito isto a primeira pesquisa mapeada neste estudo diz respeito a uma 

dissertação de mestrado em Educação, e é intitulada de A organização e o 

desenvolvimento de Estágios curriculares em cursos de licenciatura da UFSM: 

envolvimento de estagiários e orientadores, de Sandra Agostini no ano de 2008. O 

objeto geral deste estudo é norteado em contribuir para uma melhor compreensão das 

formas de organização e desenvolvimento dos Estágios curriculares em Cursos de 

Licenciatura.  

 Para atender parte de seu objetivo geral, Agostini (2008) fez uso de abordagens 

documentais a partir dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) dos cursos e das 

normativas legais para a Formação de Professores da Educação Básica no Brasil. 

Com a intenção de dar voz aos/as estagiários/as e orientadores/as e coletar 

informações acerca dos sujeitos envolvidos na pesquisa, a autora fez uso de um 

questionário além de grupos de discussão com os/as estagiários/as e entrevistas 

estruturadas com os/as docentes orientadores/as dos Estágios.  

 Para Agostini (2008), o Estágio curricular é atribuído à função primordial de 
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colocar o/a futuro/a professor/a em contato com o seu campo de trabalho, fazendo 

com que este avalie sua pertinência e adequação acerca de sua escolha profissional, 

além dos desafios propostos pela prática apresentada e sua própria satisfação a partir 

de sua escolha profissional.  

 Dessa forma, sua pesquisa constata que todas as estruturas curriculares dos 

cursos observados estão adequadas às 400 horas previstas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) para o desenvolvimento e elaboração dos Estágios 

curriculares. Porém, é apontado que não há um padrão mínimo que relacione as 

formas de organização das atividades referentes ao desenvolvimento desses 

estágios. São apontadas também como base para a elaboração e contribuição para a 

realização dos estágios as disciplinas que relacionam os conteúdos de conhecimento 

conceitual da matéria de ensino. 

 Em relação à fala dos/das professores/as orientadores/as dos Estágios, é 

apontado que não existem modelos formais de orientação, estes fazem uso de uma 

das disciplinas composta na estrutura curricular com a intenção de organizar e 

encaminhar as demandas relacionadas aos Estágios. Ao concluir, a pesquisadora 

afirma que para haver melhorias na formação docente não basta as Instituições de 

Ensino Superior (IES) se adaptarem ao cumprimento das normas legais relacionadas 

aos Estágios, é necessário a busca de interação que estimulem a relação das IES e 

a Escola de Educação Básica, visando superar algumas dificuldades encontradas 

pelos estagiários e encurtar a ponte entre a academia e a escola.  

A pesquisa subsequente remete-se a uma dissertação de mestrado em 

Geografia e é nomeada de O Estágio na formação do professor de Geografia: relação 

universidade e escola, defendida no ano de 2014, autoria de Claudia do Carmo Rosa. 

Tendo como objeto de estudo o Estágio Curricular Supervisionado na formação do 

professor de Geografia, considerando este um momento do curso complexo visto que 

há carência de aproximação entre as instituições de ensino superior com as escolas-

campo.  

 Segundo a autora, o objetivo geral centra-se na compreensão do estágio no 

processo de formação do professor de Geografia, tendo como elemento norteador a 

relação universidade e escola. Para Rosa (2014), a investigação da inserção do 

estagiário na escola-campo, a motivação para a realização do estágio, as dificuldades 

enfrentadas, as contribuições do estágio para a formação profissional, a importância 

do estágio na relação universidade e escola e as interfaces entre as disciplinas 



 

acadêmicas e os conteúdos geográficos na construção da Geografia escolar, 

constituem partes essenciais desta pesquisa.  

 Para a coleta de dados, foi realizado o acompanhamento de uma turma do 

Estágio Supervisionado do curso de Geografia nos anos de 2012 e 2013. O 

acompanhamento dos sujeitos da pesquisa, foi o principal instrumento de coleta de 

dados e informações para a produção de narrativas. A dissertação obteve a 

participação de vinte e dois estagiários, que produziram narrativas com temáticas 

relativas às atividades realizadas no âmbito do estágio. Seus depoimentos 

evidenciaram os limites a serem enfrentados e as potencialidades já conquistados em 

relação a ponte universidade – escola, que, segunda a autora, não é ideal, visto que 

há necessidade de o estágio deixar de ser entendido como apenas um componente 

obrigatório para integralizar o curso e visto como momento essencial da formação 

profissional docente. 

 Ao finalizar sua pesquisa, a autora compreende que é a partir desta perspectiva 

que há possibilidade de que os estagiários possam refletir acerca de suas 

possibilidades reais de mediação dos conteúdos acadêmicos em debate aos 

conteúdos escolares e de contextualização, considerando o cotidiano do seu 

estudante. 

 A próxima dissertação em questão diz respeito a um mestrado em Educação 

com o título de a Constituição da identidade profissional docente no curso de 

Pedagogia a partir do Estágio Supervisionado. A autora da referida pesquisa 

defendida em 2015 é Angelita de Fátima Souza. A problemática apresentada em seu 

trabalho discute primordialmente a constituição da identidade profissional na formação 

de professores/as.  

 O estudo aqui abordado teve como objetivo geral a compreensão de como os 

licenciados dos cursos de Pedagogia vão se constituindo como professores, a partir 

do estágio supervisionado. A pesquisa foi pautada em um estudo bibliográfico e 

documental, além de uma pesquisa de campo.  

 Os instrumentos que foram utilizados para a constituição da pesquisa de Souza 

(2015) compreenderam-se por dados de um questionário, de uma entrevista 

semiestruturada, relatórios de estágio, projeto político pedagógico do curso e diário de 

campo. O campo e os sujeitos da pesquisa se constituíram respectivamente no curso 

de Pedagogia da cidade de Uberaba/MG, na modalidade presencial, e os estudantes 

do curso, que estavam cursando a disciplina de estágio supervisionado relativo ao 
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Ensino Fundamental I. 

    A partir da análise dos dados de três estagiárias, a autora identificou que a 

constituição da identidade de professores e professoras acontece em diferentes 

contextos e, o processo de observação e a reflexão acerca das ações que relacionam 

o contexto escolar influencia diretamente na construção dessa identidade (SOUZA, 

2015). Ao concluir sua pesquisa, destaca os desafios que ainda permeiam a formação 

docente, como a necessidade do acompanhamento do estágio pelo professor 

universitário, assim como o apoio da escola e do próprio professor da rede pública, 

fortalecendo a relação entre a universidade e a escola.  

 

Quadro 02: Teses selecionadas para este estudo. 

TESES 

ANO AUTOR (A) INSTITUIÇÃO TÍTULO PROGRAMA DE 
PÓS-

GRADUAÇÃO 

2009 Vanilton Camilo 
de Souza 

UFG O processo de 
construção do 
conhecimento 
geográfico na formação 
inicial de professores 

Programa de Pós-
Graduação em 
Geografia da 
Universidade 
Federal de Goiás 
(UFG/GO).  

2012 Maria Francineila 
Pinheiro dos 

Santos 

UFRGS O Estágio enquanto 
espaço de pesquisa: 
caminhos a percorrer na 
formação docente em 
Geografia 

Programa de Pós-
Graduação em 
Geografia da 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 
(UFRGS/RS).  

2013 Suzete Lourenço 
Buque 

UFG Conhecimentos 
docentes dos alunos da 
licenciatura em 
geografia da 
Universidade 
Pedagógica – Maputo 

Programa de Pós-
Graduação em 
Geografia da 
Universidade 
Federal de Goiás 
(UFG/GO). 

2017 Daniel Mallmann 
Vallerius 

UFG A identidade profissional 
cidadã e o estágio 
supervisionado de 
professores de 
geografia 

Programa de Pós-
Graduação em 
Geografia da 
Universidade 
Federal de Goiás 
(UFG/GO). 

2018 Luzianny Borges 
Rocha 

UFC Os saberes docentes do 
orientador de estágio 
curricular do curso de 
licenciatura em 
Geografia 

Programa de Pós- 
-Graduação em 
Educação da 
Universidade 
Federal do Ceará 
(UFC/CE).  

2019 Robson Olivino 
Paim 

UFSC Licenciaturas em 
Geografia em contextos 
emergentes: a produção 
da docência em 
alquimias curriculares 
híbridas e cosmopolitas. 

Programa de Pós-
graduação em  
Geografia da 
Universidade 
Federal de Santa 
Catarina 



 

(UFSC/SC). 

Fonte: Organizado pela autora, 2020. 

 

 As próximas pesquisas correspondem a seleção de teses de doutorado, sendo 

apontada, primeiramente, uma tese de doutorado em Geografia, nominada de O 

processo de construção do conhecimento geográfico na formação inicial de 

professores de Vanilton Camilo de Souza do ano de 2009. Esta tese disserta sobre o 

processo de construção do conhecimento realizado por estudantes das licenciaturas 

em Geografia da UFG, UCG e UEG, tendo como um dos objetivos da pesquisa a 

caracterização das práticas de construção do conhecimento na formação inicial dos 

alunos dos alunos das licenciaturas de universidades goianas.  

 De acordo com Souza (2009), a escolha dos alunos de Licenciatura em 

Geografia como sujeitos da pesquisa, se deu pelo fato de que eram poucos os 

trabalhos e pesquisas que objetivam fazer uma caracterização do processo de 

construção do conhecimento desses profissionais.  

 A coleta dos dados para a pesquisa foi realizada a partir do acompanhamento 

da formação de quatro turmas que estavam na metade do curso em diante. Foram 

realizados dois encontros por semestre com cada turma. O autor destaca que foram 

realizadas entrevistas coletivas e individuais, além de produções de narrativas como 

forma de coleta dos dados. Para atender seus objetivos também foram realizadas 

análises documentais, consistindo no estudo dos Projetos Pedagógicos de formação 

de professores de Geografia e os planos de ensino de algumas disciplinas, como 

Geografia Urbana, Didática na Geografia e do Estágio Supervisionado, com a 

finalidade de ampliar a compreensão acerca do processo de construção do 

conhecimento durante a formação desses professores/as.  

 Souza (2009) afirma que os resultados alcançados enfatizam a complexidade 

do processo de formação de professores de Geografia, residindo essencialmente no 

fato de que os estudantes de Geografia Licenciatura precisam qualificar seus 

processos de mediação entre a teoria e a prática, para assim construírem e 

compreenderem seu conhecimento, revelando ainda que há diversos obstáculos na 

formação inicial que dificultam e fragilizam tal processo.   

 Em seguida apresento a tese de autoria da Maria Francineila Pinheiro dos 

Santos, intitulada de O Estágio enquanto espaço de pesquisa: caminhos a percorrer 

na Formação Docente em Geografia. Sendo uma tese referente ao Doutorado em 



39  

Geografia e defendida no ano de 2012. Tendo definido como objetivo central de seu 

estudo o desenvolvimento de uma proposta de estágio pautada na pesquisa, 

mostrando suas implicações no Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em 

Geografia da Universidade Federal de Alagoas – UFAL.  

 Com a intenção de cumprir com seu objetivo central, Santos (2012) delineia 

seu trabalho a partir de três categorias de análise, a formação inicial, o estágio e a 

pesquisa. A autora, em seus procedimentos utilizados, fez uso de narrativas advindas 

dos licenciandos que participaram dos Estágios I, II, III e IV em Geografia, além de 

entrevistas com os professores supervisores dos estágios e a própria pesquisa-ação.  

 A autora defende que o estágio, perante a lógica da pesquisa, proporciona uma 

qualitativa formação inicial do docente de Geografia, juntamente com a articulação da 

teoria-prática, fortalecendo a identidade docente e a formação do professor-

pesquisador. Essa possibilidade do estágio enquanto espaço de pesquisa implica na 

reflexão sobre o ambiente escolar, ampliando a compreensão das situações 

experienciadas na própria escola, contribuindo assim para a potencialização da 

formação docente em Geografia (SANTOS, 2012).   

 A terceira tese aqui apresentada, também é referente ao Doutorado em 

Geografia e é intitulada de Conhecimentos docentes dos alunos da licenciatura em 

geografia da Universidade Pedagógica – Maputo, autoria de Suzete Lourenço Buque, 

defendida em 2013. Tendo como objetivo geral da pesquisa a compreensão do 

processo de construção/mobilização de conhecimentos docentes dos estudantes da 

licenciatura em Geografia e as práticas formativas que os potencializam.  

  Buque (2013) entende que a disciplina de Geografia, no âmbito escolar, ao ser 

combinada a outras disciplinas curriculares, possui a função de desempenhar a 

formação dos/das estudantes. Dessa forma, a temática da pesquisa tem como foco a 

formação inicial docente do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade 

Pedagógica – Maputo7. Assim, os sujeitos da pesquisa em questão eram estudantes 

do 6º semestre do curso de Licenciatura em Geografia em 2012, sendo utilizado como 

coleta de dados pesquisas bibliográficas e documentais, questionários, observação 

das aulas, grupos focais e produção de narrativas.  

 A autora ao se referir ao processo de formação inicial e sua relação com a 

construção dos conhecimentos docentes, destaca que os resultados apontam que a 

 
7 A Universidade Pedagógica – Maputo fica localizada na cidade de Maputo, capital de Moçambique na 
África Oriental.  



 

partir da análise do atual plano curricular do curso de Licenciatura em Geografia, ele 

apresenta a intenção de formar professores de Geografia críticos, com domínio de 

conhecimentos das componentes de formação geral, da área especifica e formação 

educacional. É considerado nesta pesquisa que as estratégias de ensino que mais 

contribuíram para esta construção de conhecimentos docentes no curso se 

configuram em aprendizagem coletiva, trabalho de campo e metacognição8. A autora 

considera, por fim, que a construção dos conhecimentos docentes na formação de 

professores é influenciada por distintos fatores, enfatizando suas potencialidades e 

fragilidades.   

 A pesquisa intitulada de A identidade profissional cidadã e o estágio 

supervisionado de professores de geografia tendo Daniel Mallmann Vallerius como 

autor, é uma tese de Doutorado em Geografia defendida no ano de 2017. Aborda a 

reflexão sobre o processo de delineamento de uma identidade profissional de 

estudantes de estágio supervisionado curricular em licenciatura em Geografia e 

também os elementos que a possibilitam a construção de uma identidade profissional 

que possui uma dimensão cidadã. 

 A tese de Vallerius (2017), consiste no estudo com estudantes de licenciatura 

em Geografia de três Universidades Federais brasileiras, a Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Pará, no 

qual realizavam seus respectivos estágios supervisionados curriculares de docência. 

O autor afirma que os estágios supervisionados, além de se constituírem como 

elemento do objeto de estudo em questão, merece atenção por ser considerado um 

momento-chave no delineamento da identidade profissional docente.  

 Os dados que são analisados em sua tese estão sob o viés das posições 

identitárias dos estagiários, aqui são demonstradas a partir da formação e 

experimentação, buscando a reflexão acerca de seus potenciais elementos cidadãos. 

Para concluir o autor apresenta nas contribuições para o diálogo com a categoria 

“Identidade Profissional Cidadã” e sugere posições e atitudes ao professor/a de 

Geografia, a partir de um pensamento que considera possíveis delineamentos de uma 

identidade profissional docente e a sua dimensão cidadã. A investigação proposta 

 
8 Para a autora, apoiada em Souza (2008), diz que metacognição se refere à consciência sobre os 
próprios processos mentais em que estamos inseridos. A metacognição é compreendida como um 
instrumento indispensável à aprendizagem, seu processo permite que os estudantes reflitam sobre o 
que aprenderam e como aprenderam em uma aula ou em outra ação pedagógica que tenha sido 
planejada pelo docente. 
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pelo autor reflete que o/a professor/a de Geografia é capaz de delinear uma dimensão 

cidadã em sua identidade docente e o estágio supervisionado é um dos momentos 

potencializadores de tal processo.   

 A tese seguinte é uma pesquisa de Doutorado em Educação chamada de Os 

saberes docentes do orientador de estágio curricular do curso de licenciatura em 

Geografia, de Luzianny Borges Rocha, tendo sido defendida no ano de 2018. Esta 

pesquisa gira em torno de três conceitos primordiais: saberes docentes, professor 

orientador e estágio curricular em curso de licenciatura. Dessa forma a autora 

correlaciona esses três conceitos que norteiam a pesquisa e aponta a sua relevância 

na contribuição das discussões relacionam o tema com o Ensino de Geografia e sua 

qualificação no processo formativo. 

 Sendo assim, Rocha (2018) propõe como objetivo geral a compreensão dos 

saberes do orientador de estágio curricular do Curso de Licenciatura em Geografia da 

UFC, relacionando com a sua formação e prática docente no contexto de práxis. 

Tendo como indivíduos pesquisados três professores orientadores que foram 

acompanhados durante os semestres de 2016.1 e 2016.2. Visto que a autora 

considera o estágio curricular em curso de licenciatura uma etapa fundamental na 

participação da formação profissional do/a professor/a, sendo um momento do 

processo de formação do licenciando, permitindo a este a percepção do sentido da 

profissão docente. 

Ao concluir, compreende-se que no estágio curricular do Curso de Licenciatura 

em Geografia da UFC, os professores entendem que a procedência dos saberes 

docentes se evidencia a partir de sua formação e da própria prática docente, 

principalmente no contexto de práxis, mas também pela sua história de vida pessoal, 

sua formação acadêmica e experiência profissional. 

 Por fim, a última pesquisa a ser apresentada neste estado da arte aborda uma 

tese de Doutorado em Geografia, defendida em 2019 por Robson Olivino Paim, cujo 

título é Licenciaturas em Geografia em contextos emergentes: a produção da docência 

em alquimias curriculares híbridas e cosmopolitas. O estudo em questão aborda a 

formação nas licenciaturas em Geografia como foco de análise e tendo como objetivo 

a compreensão do modelo de docência que emerge dos discursos curriculares destes 

cursos, das universidades federais da região sul do Brasil. 

 Com o intuito de alcançar o objetivo proposto, o autor fez uso da abordagem 

foucaultiana de que os discursos atuam na construção dos sujeitos e na produção de 



 

suas subjetividades partindo da hipótese de que, no contexto emergente9, as 

licenciaturas em Geografia, atribuírem objetivos diversos aos seus cursos e 

encontram unidade ao enfatizarem seus discursos curriculares em racionalidades 

cosmopolitas10 (PAIM, 2019).  

 Segundo Paim (2019), a partir das análises, foi concluído que as licenciaturas 

operam em alquimias de currículo, e estas emergem e se entrelaçam quatro distintas 

dimensões, a primeira é a formação para a docência, a dimensão sociopolítica da 

formação, a formação em conhecimentos geográficos e o desenvolvimento de 

características pessoais nos sujeitos. Sendo assim, estas dimensões são 

intermediadas por discursos no qual o egresso idealiza sua atuação profissional em 

base dos princípios de constituição do sujeito cosmopolita contemporâneo, o qual se 

constituiu a partir de múltiplas conexões que o colocam como o sujeito globalizado 

que segue com a sua própria concepção de lugar.  

 Ao finalizar esta breve revisão bibliográfica pautada no estudo, no total de oito 

teses e dissertações, nos cursos de mestrado e doutorado, tanto em Geografia quanto 

em Educação é possível ter uma maior clareza e delinear o foco de análise de minha 

própria dissertação. Os temas abordados nestas pesquisas se constituem a partir da 

formação de professores e professoras e a importância social de sua ação docente, 

principalmente nos discursos sociais emergentes, no âmbito das questões acerca das 

políticas públicas educacionais que são debatidos na academia (PAIM, 2019).  

A formação de professores é objeto de teorias, de políticas, de 
discursos e práticas. É, portanto, território em disputa. Um território 
minado por parâmetros e ausências; conteúdos e vazios; tensões e 
intenções; certezas e dúvidas; saberes e vires-a-saber, assentados 
sobre um subsolo comum, cujos horizontes não se encontram sobre 
„rocha‟ consolidada. Questões (e contradições) econômicas, 
organizacionais, epistemológicas, didático-pedagógicas e curriculares 
constituem intemperismos que atingem esta „base-rochosa‟ dando-lhe 
novas composições e contornos e interferindo na composição dos 
seus processos futuros (PAIM, p.15, 2019).  

 

 Todas as pesquisas elencadas para este estudo relacionam questões 

necessárias para a constituição da identidade docente a partir da formação inicial de 

 
9 Em sua pesquisa o autor considera o contexto emergente a partir dos acontecimentos 
contemporâneos que abarcam a formação inicial de professores e professoras.  
10 Para o autor “a abordagem cosmopolita de constituição do cidadão contemporâneo advoga que a 
escolarização deve ser pautada na resolução de problemas como forma de trazer presentes as 
subjetividades dos sujeitos em diálogo com os sistemas simbólicos e modos de argumentação da 
ciência” (PAIM, p. 138, 2019).  
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professores e professoras, com destaque principal para os Estágios Supervisionados. 

É nesta etapa que o/a estudante, nas Licenciaturas, tem contato a sua realidade 

profissional, portanto, é quando tem a oportunidade de constituir a sua identidade 

enquanto professor/a. Compreende-se que para o Estágio ter este protagonismo, é 

importante durante o percurso curricular, que não tenha dicotomia entre a teoria e a 

prática e seja intensificada a relação universidade e a rede pública de Educação 

Básica.  

 Vallerius (2017) enfatiza que para que o Estágio se constitua efetivamente e se 

destaque dos demais componentes curriculares é preciso pensar, der forma 

pertinente, a utilização deste momento na graduação para a atuação de práticas que 

auxiliem os professores e professoras em formação a refletirem acerca de suas 

condições como agentes sociais e modeladores do espaço, detendo de direitos e 

deveres perante a construção de um espaço dotado de cidadania.  

A construção da identidade docente se inicia a partir da escolha dos/as 

estudantes por um curso de licenciatura, contudo a sua consolidação e real 

constituição advém de disciplinas que são capazes de relacionar a teoria e prática, 

acabando com a sua dicotomia. Disciplinas estas, tal como o Estágio, que encurtam 

a ponte entre a universidade e a escola e revelam ao/a graduando/a a realidade que 

o mesmo vai encontrar em sala de aula. 

 É perceptível, neste mapeamento das pesquisas abordadas, o quanto o 

Estágio Supervisionado é valorizado no percurso da formação inicial docente, o 

quanto o/a futuro/a professor/a se encontra e se reconhece na profissão a partir de 

uma disciplina importante dos desenhos curriculares dos cursos de licenciatura. Se 

reconhecer enquanto professor/a e constituir a sua identidade profissional é essencial 

para compreender seu papel docente frente às dificuldades e fragilidades encontradas 

ao longo da formação e da prática da profissão.   



 

 4. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA LICENCIATURA 

  

Nesta pesquisa, e principalmente nesta seção, consideramos a educação como 

uma via responsável pela transformação e pelo desenvolvimento do ser social e 

atuante no espaço. Dessa forma compreende-se, e é enfatizado por Tardif (2002), que 

o período dos estágios curriculares supervisionados constitui um dos momentos mais 

relevantes na vida acadêmica dos estudantes dos cursos de licenciatura e que, a partir 

das exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 

9.394/1996, os estágios objetivavam oportunizar aos estudantes a observação, 

pesquisa, planejamento e execução de distintas atividades pedagógicas.  

Sendo assim, essa seção busca apresentar uma discussão acerca das 

principais legislações e diretrizes que regem o Estágio Curricular Supervisionado, 

destacando-se a regulamentação desse componente curricular na formação do/da 

professor/a de Geografia. Além de discutir a importância dos estágios curriculares 

supervisionados como etapa formadora dos/das estudantes, considerando as 

fragilidades e potencialidades encontradas nesse trajeto, refletindo também acerca da 

relação entre teoria e prática desenvolvida ao longo das atividades no estágio. 

Aqui veremos que a etapa dos estágios não pode ser pensada somente como 

uma atividade de execução, mas sim como uma proposta de investigação e produção 

de conhecimento sobre os conteúdos encontrados nesse momento. O estágio não 

compreende somente o momento de prática ou ação docente, visto que promove 

também a reflexão e análise das teorias que submergem na experiência (KHAOULE; 

CARVALHO, 2014).   

 

4.1 Os aportes legais e históricos que permeiam os Estágios no Brasil 

 

Nesse momento destaca-se a primeira legislação voltada para as atividades de 

estágio supervisionado no Brasil, no ano de 1967, mesmo que, segundo Vallerius 

(2017), a mesma só tenha sido regulamentada especificamente em 1977, com a Lei 

6.49411. É a partir dessa legislação que ocorre o formato de cooperação entre as 

organizações concedentes e a escola, sendo considerada a única a propor a 

integração entre universidade e escola, mediada pelo estágio supervisionado. Porém 

 
11 Lei que dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimentos de ensino superior e de ensino 
profissionalizante do 2º grau – atual Ensino Médio – e supletivo.  
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sabe-se que é somente na década de 1990 que a legislação voltada para a formação 

docente passa por mudanças significativas, estas advindas diretamente das 

mudanças ocorridas no cenário político e econômico do país. Para Vallerius (2017) 

são esses fatores que impulsionaram a criação da LDBEN nº 9.394 de 1996 e das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores (DCNs), 

legislações estas que ainda vigoram e que reformularam os preceitos e a 

compreensão acerca da formação docente e também das especificidades dos 

estágios.  

É com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, que se 

enfatiza a valorização e necessidade de investimento nos profissionais da educação, 

desencadeando assim uma sequência de resoluções, diretrizes e pareceres que 

regulamentam a formação docente.  

Em seguida, apontamos uma série dessas legislações que regem e orientam 

os fundamentos que precedem os estágios curriculares supervisionados, levantando 

a discussão de cada uma delas e sua importância para a formação de professores e 

professoras. Sendo estas:  

• A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, que 

proporcionou diversas medidas no contexto da Educação Básica e do Ensino 

Superior; 

•  A Resolução CNE/CP nº 1/2002 que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de professores da Educação básica, nos cursos de 

licenciatura;  

• A Resolução n. CNE/CP nº 2/2002 que institui a duração e também a carga 

horária dos cursos de licenciatura;  

• A Resolução CNE 14/2002 que estabeleceu as diretrizes curriculares para os 

cursos de Geografia; 

•  Lei nº 11.788/2008 que dispõe acerca dos estágios de todos os estudantes;  

• A Resolução CNE/CP nº 2/2015 que instituiu as novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de professores da Educação básica, nos cursos de 

licenciatura;  

• A Resolução CNE/CP nº 2/2019 sendo a última resolução que definiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para 

a Educação Básica e instituiu a Base Nacional Comum para a Formação Inicial 



 

de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). 

  

Enfatizamos novamente que é com a promulgação da LDB n° 9.394/96 que 

ocorrem uma sucessão de regulamentações e legislações editadas no que tange as 

reformas curriculares que permeiam os cursos de formação de professores e 

professoras para a Educação Básica no Brasil. Por conseguinte, destaca-se que com 

a implantação da nova LDBEN, numerosas medidas foram tomadas com a finalidade 

de articular algumas mudanças no contexto da Educação Básica e superior no Brasil, 

com a intenção de melhorar o ensino no país e reorganizar os currículos que 

abrangem todas as áreas de ensino. 

O texto da LDB, referência básica para a educação nacional, 
incorporou, ao longo de sua tramitação, vários dispositivos referentes 
à educação superior, objeto de projetos de lei e de decretos, de 
reforma constitucional, que reformavam por dentro a educação 
superior no Brasil, muitos deles frutos de embates desenvolvidos ao 
longo dos anos 80 (DOURADO, 2002, p. 241). 

 

A LDBEN é entendida como uma lei complementar que regulamenta as 

diretrizes e bases que permeiam a educação nacional destacando-se desde a 

gratuidade e a gestão democrática em todos os níveis da escola pública, até a 

dinâmica entre pesquisa, ensino e extensão no contexto universitário (DOURADO, 

2002). A LDBEN, quando voltada para a educação universitária, ressalva um conjunto 

de políticas que apontam alteração para esse nível superior de ensino, que, para 

Dourado (2002), se constituem, paradoxalmente, a partir de processos de 

flexibilização e descentralização, dentro da camada legislativa, e por outro lado 

também se estabelece por novas maneiras de controle, além da padronização 

ocasionada pelos processos avaliativos que foram estandardizados. 

Com a intenção de adequar a formação docente e sua profissionalização, 

atendendo as exigências do mercado globalizado, foram elaboradas as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de graduação. Além do mais, entre as alterações que 

estão dispostas na LDBEN, são apontadas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

voltadas para a formação docente, estas já previstas na Lei n° 9.131/1995 de 

constituição do Conselho Nacional de Educação (CNE) e também no Parecer CNE n° 

776/1997, que passam a determinar as orientações para a formulação das diretrizes 

gerais de todos os cursos de graduação no país (SILVA, 2016). 

Estas são efetivadas por meio da Resolução CNE/CP n. 1/2002, fundamentada 
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nos Pareceres CNE/CP 9/2001 e 27/2001, que estabelecem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em âmbito superior 

nos cursos de licenciatura. Esta resolução estabelece os procedimentos que 

regulamentam a reforma e à organização curricular dos cursos de formação inicial de 

professores para atuação na Educação Básica. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), voltadas para a Formação de 

Professores e Professoras da Educação Básica, “propõe como objetivo principal a 

apresentação de uma base comum de formação docente enunciado em diretrizes que 

são capazes de revisar os modelos em vigor propostos até então” (SCHEIBE, BAZZO, 

2013, p.21). Estes modelos anteriores à implantação destas diretrizes se 

caracterizavam pela fragmentação e dicotomia, quando relacionados os conteúdos e 

práticas metodológicas, além de representarem a complexidade da articulação entre 

os processos formadores, estes coordenados pelas IES, e os trabalhos realizados 

pelas escolas de Educação Básica no país. 

Com a aprovação da Resolução CNE/CP 1/ 2002 (BRASIL, 2002), são 

expressos novos parâmetros para a formação de professores no Brasil que resultam 

em um conjunto de princípios e procedimentos que orientaram a organização 

curricular dos cursos de licenciatura e também institucional das IES. As DCNs 

surgiram com a intenção e tentativa de implantar novas ações que atuassem 

diretamente na formação de professores e professoras, voltados para a Educação 

Básica na esfera do ensino superior. O Parecer CNE/CP 9/2001 foi implementado 

objetivando:   

Estabelecer novos parâmetros à formação de professores no Brasil e 
garantir para as licenciaturas nova legislação, que lhes dê 
‘terminalidade e integralidade própria em relação ao Bacharelado, 
constituindo-se em um projeto específico’. Com isso, a Licenciatura 
ganha identidade própria para dar conta de uma preparação com 
qualidade ao profissional da educação (MARTINS, 2015, p. 240). 

 

A partir disso, no ano de 2002, a Resolução CNE/CP n.1/2002, estabelece as 

diretrizes para as reformas e os desenhos curriculares que permeiam os cursos de 

formação inicial de professores e professoras que atuam na Educação Básica. É neste 

momento que os cursos de formação inicial docente foram repensados, não somente 

sua carga horária, mas também suas práticas pedagógicas e as relações dialógicas 

que apontam a articulação entre a pesquisa e o ensino, a teoria e a prática e a escola 

e a universidade.  



 

Na sequência, é aprovado a Resolução nº 02/2002 que instituiu a duração e a 

carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de 

professores da Educação Básica em nível superior. Dessa forma enfatizo a 

importância dessa Resolução, uma vez que reformula totalmente os cursos de 

licenciatura no Brasil, reforçando a necessidade da valorização profissional que tanto 

buscamos. A Resolução efetiva mudanças significativas na estrutura dos cursos de 

formação, desde a sua carga-horária total até mesmo a distribuição das práticas e das 

horas de Estágio Curricular Supervisionado.  

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, será efetivada mediante a integralização de, no 
mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a articulação 
teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as 
seguintes dimensões dos componentes comuns: I - 400 (quatrocentas) 
horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do 
curso; II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular 
supervisionado a partir do início da segunda metade do curso; III - 
1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares 
de natureza científico-cultural; IV - 200 (duzentas) horas para outras 
formas de atividades acadêmico-científico-culturais. Parágrafo único. 
Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação básica 
poderão ter redução da carga horária do estágio curricular 
supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas (BRASIL, 
2002).  
 

A Resolução CNE n° 01/2002, estabelece que as diretrizes curriculares 

nacionais para a formação de professores, não tratem das particularidades das 

diferentes áreas específicas de formação, apenas normatiza a estrutura dos 

currículos. Já, a Resolução CNE 14/2002, estabeleceu as diretrizes curriculares para 

os cursos de Geografia. De acordo com o Art. 1o As Diretrizes Curriculares para os 

cursos de Geografia, integrantes dos Pareceres CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001, 

devem orientar a organização dos projetos pedagógicos destes cursos. 

Intitulado de “Diretrizes Curriculares para os Cursos de Geografia” o documento 

apresenta-se de forma que dispõe inicialmente o perfil do formando, suas 

competências e habilidades a serem desenvolvidas, organização dos cursos, estágios 

e atividades complementares, questões de organização curricular e ainda a conexão 

dos cursos com a avaliação institucional. O perfil do formando, por exemplo, é 

abordado a partir do que se é esperado do futuro profissional em Geografia, já a 

preparação docente em Geografia é discutida somente nas competências e 

habilidades especificas, as quais salientam o domínio e a sistematização dos 
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conteúdos como questão central do processo formativo do profissional docente de 

Geografia para os diferentes níveis de ensino (SILVA, 2015). 

Com o estabelecimento das Diretrizes Curriculares para os cursos de 

Geografia, estas integradas aos Pareceres CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001, é 

orientado a formulação dos projetos pedagógicos do curso. Por conseguinte o Art. 2° 

da Resolução CNE/CES 14/2002 afirma que o projeto pedagógico, tanto de formação 

acadêmica quanto profissional a serem oferecido pelos cursos de Geografia devem 

evidenciar oito principais pontos que abordam o perfil dos formandos, em modalidades 

de bacharelado, licenciatura e também profissionalizante. As competências e 

habilidades – gerais e específicas – a serem desenvolvidas pelos formandos estão 

relacionadas e interligadas com a estrutura do curso, os conteúdos básicos e 

complementares em seus respectivos núcleos de aprendizagem, os conteúdos 

definidos para a Educação Básica – aqui voltadas para as licenciaturas – o formato 

dos estágios, as características das atividades complementares e também as formas 

de avaliação de cada curso (CNE/CES, 2002). 

Sendo assim os cursos de Geografia por meio dos projetos pedagógicos 

necessitam prever na sua organização curricular e pedagógica o que está previsto na 

Resolução CNE/CES 14/2002 que determina as diretrizes curriculares para os cursos 

de Geografia, dando legitimidade e organização estrutural ao funcionamento 

acadêmico e pedagógico destes cursos. 

Essas diretrizes destacam elementos fundamentais que buscam atender as 

especificidades de uma formação voltada à realidade das transformações do espaço 

geográfico, o desenvolvimento da ciência geográfica e às mudanças do meio técnico-

científico- informacional (SANTOS, 2003). Destacam também a importância da 

formação de profissionais e professores/as reflexivos e capazes de entender e 

relacionar o seu lugar no mundo com um itinerário formativo pautado na inter-relação 

entre os elementos didáticos e pedagógicos e os conhecimentos específicos da 

Geografia. 

No que diz respeito à esfera da educação no Brasil, surgiram, nos últimos anos, 

diversos movimentos direcionados a ponderar acerca da formação docente de 

profissionais da Educação Básica. Sendo assim, no âmbito do CNE “houve 

movimentação em direção à busca de maior organicidade para a formação de 

profissionais do magistério” (DOURADO, 2015, p. 300), abrangendo ainda a 

rediscussão das Diretrizes Curriculares Nacionais de formação de professores/as e 



 

também outros instrumentos normativos e legais que tangem a formação inicial e 

continuada, como legislações que abordam especificamente sobre os estágios na 

universidade.  

Sendo assim é com a Lei nº 11.788 de 2008, que é disposto sobre o estágio de 

estudantes, a qual define os estágios como um ato educativo escolar supervisionado, 

que ao ser desenvolvido no ambiente de trabalho proporciona e visa o aprendizado 

de competências relacionadas a atividade profissional futura e a contextualização 

curricular. O Parecer CNE/CP nº 28/2001 deixa evidente que o estágio curricular 

supervisionado é um componente obrigatório da organização curricular dos cursos de 

licenciaturas (ROSA, 2014).  

O estágio curricular supervisionado é o momento de efetivar, sob a 
supervisão de um profissional experiente, um processo de ensino-
aprendizagem que tornar-se-á concreto e autônomo quando da 
profissionalização deste estagiário. Entre outros objetivos, pode-se 
dizer que o estágio curricular supervisionado pretende oferecer ao 
futuro licenciado um conhecimento do real em situação de trabalho, 
isto é diretamente em unidades escolares dos sistemas de ensino 
(BRASIL, 2001a, p.10). 

 

São essas normativas que descrevem e dimensionam os estágios voltados 

para as futuras atividades profissionais, direcionando e transformando os estudantes 

aptos a realizarem trabalhos relacionados ao seu profissionalismo. É a partir dessa 

legislação fundamental que define os estágios em geral, que segundo Rosa (2014), 

entendemos o termo estágio dotado de significados. Sendo definido e referenciado 

como uma disciplina na matriz curricular, um componente curricular obrigatório, uma 

etapa na formação de professores e professoras, um instrumento mediador da práxis 

docente e até mesmo um espaço para desenvolver a tríade acadêmica – pesquisa, 

ensino e extensão. Rosa (2014), considera então o estágio um momento primordial 

no processo que forma professores/as de Geografia, uma vez que este possibilita a 

vivência da realidade do contexto escolar, promovendo a reflexão frente aos 

estudantes dos cursos de licenciatura.  

Destaca-se também a ampliação significativa da carga horária, que foi 

destinada às práticas e ao estágio supervisionado, decorrente da proposta das 

Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica. As 

novas diretrizes propõem bases voltadas para a organização curricular e para os 

conteúdos pedagógicos dispostos ao longo do curso, que segundo Santos (2011, p. 

1798) “vem ao encontro das necessidades que sempre se apontou nas discussões 
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nos seminários, congressos e encontros da área”. Sendo assim nos anos que 

sucedem estas legislações surgem novas resoluções, as quais proporcionam uma 

atualização no cenário educacional brasileiro. 

Dourado (2015) aponta que em 2014 foi sancionada a Lei n°13.005/2014 que 

aprovou o PNE 2014-2024, pelo Congresso Nacional, e estabeleceu um novo ciclo 

para as políticas educacionais brasileiras, que sinalizam a busca por uma maior 

organicidade para a educação do país para decênio de 2014/2024. Dessa forma o 

PNE define diversas metas e estratégias que englobam tanto a Educação Básica 

quanto a educação superior, que estabelecem novas bases para a efetivação de uma 

política nacional de formação inicial e continuada dos profissionais da educação 

(DOURADO, 2015). Então, no ano de 2014 a Comissão Bicameral de Formação de 

Professores retoma os estudos de comissões anteriores e inicia o processo de revisão 

das DCNs e a construção das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. 

A aprovação da Resolução CNE 02/2015, apresenta fundamentos que buscam 

organicidade dentro das políticas educacionais e dão início a um processo de 

rediscussão de pontos essenciais nas políticas de formação inicial e continuada. É 

esta Resolução que define as novas DCNs para a formação de professores/as, 

determinando os princípios da formação inicial e continuada de professores e 

professoras da Educação Básica, além de designar seus projetos formativos, 

apontando a indispensabilidade de uma maior articulação entre as IES e a Educação 

Básica (DOURADO, 2015). O autor ainda aborda como definição fundamental para o 

aprimoramento da formação docente a elaboração de uma base comum curricular, 

esta é traçada a partir da educação como um “processo emancipatório e permanente” 

(DOURADO, 2015 p.307), no qual se conduz à práxis como uma inter-relação entre a 

teoria e a prática. 

Diferentemente das DCNs de 2002, as DCNs de 2015, não evidenciam a 

construção de competências e dentro do processo formativo docente, mas destacam, 

principalmente, a formação inicial e continuada a partir da compreensão e percepção 

contextualizada da educação, no qual são asseguradas a produção e disseminação 

do conhecimento (VOLSI, 2016).  

As novas DCNs definem que os currículos dos cursos de formação inicial 

compreendam conteúdos específicos da própria área de conhecimentos além das 

interdisciplinares, também se devem compor seus fundamentos e metodologias, da 



 

mesma maneira em que os conteúdos que relacionem os fundamentos da educação 

(DOURADO, 2015). As DCNs de 2015, ainda segundo o autor, enfatizam que os 

currículos, dos cursos de formação inicial, necessitam formar na área de políticas 

públicas e gestão da educação, nos direitos humanos, na diversidade étnico-racial, de 

gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, LIBRAS e ainda nos direitos 

educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. 

As DCNs de 2015 abordam detalhadamente questões que referentes à 

formação inicial para os profissionais da Educação Básica, em nível superior, e dessa 

forma propõe diretrizes para diferentes cursos, como os cursos de graduação de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduandos não licenciados e 

cursos de segunda licenciatura. Aqui foca-se o olhar para os cursos de graduação de 

Licenciatura, no que diz respeito a sua estrutura e seus desenhos curriculares, 

fundamentando-se por meio de uma base comum nacional de orientações 

curriculares, a qual constitui o curso a partir de uma carga horária, de no mínimo, 

3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, com o curso durando, 

no mínimo, oito semestres ou quatro anos. 

Vale ressaltar, também a principal mudança recorrente nas DCNs da 

Resolução 02/2002 e das DCNs apoiadas na Resolução 02/2015, referindo-se à carga 

horária mínima dos cursos de formação de professores/as. Enquanto a Resolução de 

02/2002 estabelecia uma carga horária mínima de 2.800 (duas mil e oitocentas) horas 

de efetivo trabalho acadêmico, em contrapartida a Resolução 02/2015 amplia a 

mesma para a duração de 3.200 (três mil e duzentas) horas, percebe-se assim um 

acréscimo de 400 (quatrocentas) horas dedicadas às atividades formativas pré-

estabelecidas pelo projeto pedagógico do curso de cada instituição. 

A última Resolução, voltada para a Formação Inicial Docente, no ano de 2019, 

define então as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de 

Professores para a Educação Básica e compreende a Base Nacional Comum para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC – Formação). Segundo 

Cintra e Costa (2020) a atual Resolução apresenta esse novo elemento, a BNC – 

Formação, sendo este um documento considerado pelas políticas educacionais, do 

governo atual, um elemento essencial para o alinhamento com a Base Nacional 
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Comum Curricular (BNCC)12, proposta pela CNE/CP nº 04/2018.  

A Resolução do CNE/CP nº 02 de dezembro de 2019 propõe o 

desenvolvimento do licenciado a partir da BNC – Formação, a partir de aprendizagens 

essenciais que devem ser garantidas pelos estudantes, no que diz respeito aos 

aspectos intelectual, físico, cultural, social e emocional que fazem parte de sua 

formação inicial.  

A proposta da BNC – Formação, tem sua proposição na esteira de alinhar a 

formação docente coma a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) do Ensino 

Fundamental e a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) do Ensino Médio. A BNCC 

do Ensino Fundamental, foi aprovada em dezembro de 2017, por meio da Resolução 

n° 2 do Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno (CNE/CP), esta institui e 

orienta sua implantação, a ser respeitada obrigatoriamente, ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica. Na sequência, a BNCC do Ensino Médio teve sua 

aprovação a partir da Resolução nº 4, de 17 de dezembro de 2018, instituindo a Base 

Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM), como etapa final 

da Educação Básica, completando assim o conjunto constituído pela BNCC da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com base na Resolução CNE/CP nº 

2/2017, fundamentada no Parecer CNE/CP nº 15/2017. No qual os presentes 

documentos, em suas apresentações, definem a BNCC como um documento que 

possui caráter normativo, definindo um conjunto de aprendizagens essenciais para a 

Educação Básica no Brasil (BRASIL, 2018a). Sendo assim para Albino e Silva: 

   

Observa-se que as Diretrizes de 2002 foram transformadas em 
proposta de base nacional comum, convertendo-a, de fato, na Base 
Nacional Comum Curricular para a Formação de Professores (BNCC-
FP), como, inclusive, foi noticiado por alguns veículos de 
comunicação. A proposta da Base Nacional Comum tem por objetivo 
adequar a formação de professores à BNCC, no entanto, a unidade 
entre estes documentos já está assegurada, visto que estão 
ancorados na perspectiva da formação por competências. (2019, p. 
146).  
 

Dessa forma, proponho a seguir um quadro que aponte as principais distinções 

entre as DCNs de 2015 e as atuais DCNs de 2019, proporcionando assim uma visão 

mais evidente das diferenças entre carga horária, objetivos e valorização do 

 
12 BNCC – Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que define o conjunto de 
aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica.  



 

profissional da educação. Sendo possível então perceber as mudanças ocorridas nas 

principais políticas públicas educacionais dos últimos no país.  

 

Quadro 03: Quadro comparativo das DCNs de 2015 e 2019. 

 Resolução do CNE n02/ 2015  Resolução do CNE n02/ 2019 

Objeto e Disposições Gerais 
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Formação Inicial e Continuada em Nível 
Superior de Profissionais do Magistério para a 
Educação Básica aplicam-se à formação de 
professores para o exercício da docência na 
educação infantil, no ensino fundamental, no 
ensino médio e nas respectivas modalidades de 
educação (Educação de Jovens e Adultos, 
Educação Especial, Educação Profissional e 
Tecnológica, Educação do Campo, Educação 
Escolar Indígena, Educação a Distância e 
Educação Escolar Quilombola), nas diferentes 
áreas do conhecimento e com integração entre 
elas, podendo abranger um campo específico 
e/ou interdisciplinar (BRASIL, 2015, p. 03).  

Art. 2º A formação docente pressupõe o 
desenvolvimento, pelo licenciando, das 
competências gerais previstas na BNCC-Educação 
Básica, bem como das aprendizagens essenciais a 
serem garantidas aos estudantes, quanto aos 
aspectos intelectual, físico, cultural, social e 
emocional de sua formação, tendo como perspectiva 
o desenvolvimento pleno das pessoas, visando à 
Educação Integral (BRASIL, 2019, p. 02).  

Princípios  
I - a formação docente para todas as etapas e 
modalidades da educação básica como 
compromisso público de Estado, buscando 
assegurar o direito das crianças, jovens e adultos 
à educação de qualidade, construída em bases 
científicas e técnicas sólidas em consonância 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica;  
II - a formação dos profissionais do magistério 
(formadores e estudantes) como compromisso 
com projeto social, político e ético que contribua 
para a consolidação de uma nação soberana, 
democrática, justa, inclusiva e que promova a 
emancipação dos indivíduos e grupos sociais, 
atenta ao reconhecimento e à valorização da 
diversidade e, portanto, contrária a toda forma de 
discriminação;  
III - a colaboração constante entre os entes 
federados na consecução dos objetivos da 
Política Nacional de Formação de Profissionais 
do Magistério da Educação Básica, articulada 
entre o Ministério da Educação (MEC), as 
instituições formadoras e os sistemas e redes de 
ensino e suas instituições;  
IV - a garantia de padrão de qualidade dos cursos 
de formação de docentes ofertados pelas 
instituições formadoras;  
V - a articulação entre a teoria e a prática no 
processo de formação docente, fundada no 
domínio dos conhecimentos científicos e 
didáticos, contemplando a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão;  
VI - o reconhecimento das instituições de 
educação básica como espaços necessários à 
formação dos profissionais do magistério;  

I - a formação docente para todas as etapas e 
modalidades da Educação Básica como 
compromisso de Estado, que assegure o direito das 
crianças, jovens e adultos a uma educação de 
qualidade, mediante a equiparação de 
oportunidades que considere a necessidade de 
todos e de cada um dos estudantes;  
II - a valorização da profissão docente, que inclui o 
reconhecimento e o fortalecimento dos saberes e 
práticas específicas de tal profissão; 
 III - a colaboração constante entre os entes 
federados para a consecução dos objetivos 
previstos na política nacional de formação de 
professores para a Educação Básica;  
IV - a garantia de padrões de qualidade dos cursos 
de formação de docentes ofertados pelas 
instituições formadoras nas modalidades presencial 
e a distância;  
V - a articulação entre a teoria e a prática para a 
formação docente, fundada nos conhecimentos 
científicos e didáticos, contemplando a 
indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão, visando à garantia do desenvolvimento 
dos estudantes;  
VI - a equidade no acesso à formação inicial e 
continuada, contribuindo para a redução das 
desigualdades sociais, regionais e locais;  
VII - a articulação entre a formação inicial e a 
formação continuada;  
VIII - a formação continuada que deve ser entendida 
como componente essencial para a 
profissionalização docente, devendo integrar-se ao 
cotidiano da instituição educativa e considerar os 
diferentes saberes e a experiência docente, bem 
como o projeto pedagógico da instituição de 
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VII - um projeto formativo nas instituições de 
educação sob uma sólida base teórica e 
interdisciplinar que reflita a especificidade da 
formação docente, assegurando organicidade ao 
trabalho das diferentes unidades que concorrem 
para essa formação;  
VIII - a equidade no acesso à formação inicial e 
continuada, contribuindo para a redução das 
desigualdades sociais, regionais e locais;  
IX - a articulação entre formação inicial e 
formação continuada, bem como entre os 
diferentes níveis e modalidades de educação; 
X - a compreensão da formação continuada 
como componente essencial da 
profissionalização inspirado nos diferentes 
saberes e na experiência docente, integrando-a 
ao cotidiano da instituição educativa, bem como 
ao projeto pedagógico da instituição de educação 
básica;  
XI - a compreensão dos profissionais do 
magistério como agentes formativos de cultura e 
da necessidade de seu acesso permanente às 
informações, vivência e atualização culturais 
(BRASIL, 2015, p. 04-05).  

Educação Básica na qual atua o docente;  
IX - a compreensão dos docentes como agentes 
formadores de conhecimento e cultura e, como tal, 
da necessidade de seu acesso permanente a 
conhecimentos, informações, vivência e atualização 
cultural; e  
X - a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber e o 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas 
(BRASIL, 2019, p. 03).  

Carga Horária e Estruturas Curriculares 
Art. 13. Os cursos de formação inicial de 
professores para a educação básica em nível 
superior, em cursos de licenciatura, organizados 
em áreas especializadas, por componente 
curricular ou por campo de conhecimento e/ou 
interdisciplinar, considerando-se a complexidade 
e multirreferencialidade dos estudos que os 
englobam, bem como a formação para o 
exercício integrado e indissociável da docência 
na educação básica, incluindo o ensino e a 
gestão educacional, e dos processos educativos 
escolares e não escolares, da produção e difusão 
do conhecimento científico, tecnológico e 
educacional, estruturam-se por meio da garantia 
de base comum nacional das orientações 
curriculares.  
§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no 
mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de 
efetivo trabalho acadêmico, em cursos com 
duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 
(quatro) anos, compreendendo:  
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como 
componente curricular, distribuídas ao longo do 
processo formativo;  
II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao 
estágio supervisionado, na área de formação e 
atuação na educação básica, contemplando 
também outras áreas específicas, se for o caso, 
conforme o projeto de curso da instituição; 
 III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) 
horas dedicadas às atividades formativas 
estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos 
I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o 
projeto de curso da instituição; 
 IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-

Art. 10. Todos os cursos em nível superior de 
licenciatura, destinados à Formação Inicial de 
Professores para a Educação Básica, serão 
organizados em três grupos, com carga horária total 
de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e 
devem considerar o desenvolvimento das 
competências profissionais explicitadas na BNC-
Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta 
Resolução.  
Art. 11. A referida carga horária dos cursos de 
licenciatura deve ter a seguinte distribuição: 
 I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base 
comum que compreende os conhecimentos 
científicos, educacionais e pedagógicos e 
fundamentam a educação e suas articulações com 
os sistemas, as escolas e as práticas educacionais.  
II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a 
aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, 
componentes, unidades temáticas e objetos de 
conhecimento da BNCC, e para o domínio 
pedagógico desses conteúdos.  
III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática 
pedagógica, assim distribuídas:  
a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio 
supervisionado, em situação real de trabalho em 
escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) da instituição formadora; e  
b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos 
componentes curriculares dos Grupos I e II, 
distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, 
segundo o PPC da instituição formadora (BRASIL, 
2019, p. 05-06).  



 

práticas de aprofundamento em áreas 
específicas de interesse dos estudantes, 
conforme núcleo definido no inciso III do artigo 12 
desta Resolução, por meio da iniciação científica, 
da iniciação à docência, da extensão e da 
monitoria, entre outras, consoante o projeto de 
curso da instituição (BRASIL, 2015, p. 11).  

Fonte: Organizado pela autora, 2020. 

 

Percebe-se aqui, que as novas Diretrizes apresentam uma nova proposta para 

formação docente pautada na BNCC, ou seja, a organização dos percursos formativos 

dos/das professores/as é voltada para atender as exigências e competências 

contempladas na Base. Aponto como principal mudança, em comparação as duas 

DCNs, a pauta acerca da valorização profissional docente, que integra o 

reconhecimento e o fortalecimento dos saberes e práticas específicas da profissão, 

considerando a necessidade articular a teoria e prática na práxis docente.  

Fica evidente, para Cintra e Costa (2020), que as perspectivas apontadas pelas 

DCNs de 2019, destacam o alinhamento do conceito de uma formação de professores 

e professoras, contemplando assim o desenvolvimento de competências gerais que 

são previstas na BNCC. Considera-se também as aprendizagens gerais que 

relacionam os valores intelectuais, físicos, culturais, sociais e emocionais dos 

estudantes, indicando uma formação que iria adiante de uma competência 

estritamente prática. Frente as normativas que eram propostas nas Diretrizes de 2015, 

percebe-se alterações significativas em comparação as de 2019, principalmente no 

que diz respeito aos princípios e fundamentos da formação inicial e continuada dos 

profissionais da Educação Básica (CINTRA; COSTA, 2020).   

Diante dessas contradições expostas entende-se então que as Diretrizes de 

2019 voltam seus discursos na valorização da construção dos conhecimentos 

pautados na práxis, considerando que exista uma indissociabilidade entre a tríade 

acadêmica – ensino, pesquisa e extensão. Tendo essa tríade instituída em um 

fundamento sólido, que tenha como base teórica e interdisciplinar os conhecimentos 

que compõem as ações humanas em um âmbito de transformação da organização 

social. Em contrapartida, para Cintra e Costa (2020), as novas DCNs enfatizam 

fortemente que a dimensão epistemológica da prática, fragilizando a formação por 

meio da práxis, abordando a concepção pragmatista frente aos conhecimentos e 

ações humanas sociais.  
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Ao analisar  os   discursos   que   permeiam   as   versões   das   
Diretrizes   Curriculares Nacionais da formação dos professores da 
Educação Básica, pretendeu-se evidenciar que um mesmo  
documento  incorre  em  contradições  discursivas  em  relação  as  
perspectivas  de formação,  revelando,  por  um  lado,  uma  concepção  
de  formação  orientada  para  atender  as necessidades da lógica do 
mercado e, por outro, uma concepção de formação como processo de 
emancipação do ser humano (CINTRA; COSTA, 2020, p. 18). 
 

As descontinuidades que tangem as reformas no percurso formativo docente, 

para Scheibe e Bazzo (2013), representam interferências, tanto de fatores políticos 

como fatores culturais. As autoras destacam, entre esses fatores, a ausência de uma 

política de Estado capaz de assumir a responsabilidade perante a formação inicial de 

professores e professoras com a qualidade necessária para atender as demandas 

atuais.  

Esses documentos, pareceres e legislações se tornam princípios orientadores 

amplos que fornecerem direcionamentos para uma política de formação docente que 

devem nortear a organização e também a estrutura dos cursos de Licenciatura no 

Brasil. Estes discutem as competências e conhecimentos que são indispensáveis para 

o desenvolvimento do profissional docente, para a organização institucional da 

formação de professores e professoras, além das diretrizes que circundam os 

desenhos curriculares e principalmente os estágios supervisionados nos cursos de 

formação.  

Assim, após ser apontado os aportes legais e históricos que norteiam os cursos 

de licenciatura e mais especificamente os estágios, é cada vez mais necessário 

consolidar a ideia de um projeto de formação, no âmbito das licenciaturas, por meio 

de uma ampla discussão, que promova uma discussão capaz de envolver todos/as 

os/as professores/as da licenciatura. Discussões estas que visem debater acerca do 

papel da prática de ensino e dos estágios supervisionados, principalmente para que 

haja entendimento de sua própria concepção, a partir das normativas legais, que 

propõem compreender que os desafios para melhoria dos cursos são mais complexos 

que reformas curriculares e possíveis mudanças nas ementas das disciplinas nos 

Projetos Pedagógicos dos cursos.  

Dessa forma, visa-se na próxima subseção discutir sobre os Estágios como 

lócus primordial para a formação de professores e professoras, e como este elemento 

presente nos cursos de formação é essencial para o entendimento da práxis docente.   

 



 

4.2 O Estágio Supervisionado enquanto lócus de formação docente  

 

Considero aqui o Estágio Curricular Supervisionado como um processo que 

dispõe uma experiência prática, que propõe a aproximação do acadêmico/a à 

realidade de sua área de formação, proporcionando assim a compreensão das teorias 

que o conduzem ao exercício da sua profissão. É um componente curricular essencial 

para os/as estudantes dos cursos de licenciatura, além de contar como um lugar, no 

espaço-tempo, de proximidade entre a universidade e a educação básica, propondo 

assim uma integração à realidade social, permitindo que o processo de 

desenvolvimento do licenciando seja do meio como um todo, completo e complexo. 

Além de termos a possibilidade de colocar em prática toda a teoria vivida nas 

disciplinas do curso de formação inicial.  

Para Silva (2016), na concepção de estágio como lócus de conhecimento e 

aprendizagem, o/a estudante do curso de licenciatura consegue manter uma via de 

mão dupla entre os saberes práticos e teóricos, específicos e pedagógicos, 

transformando o espaço-tempo do estágio como um momento de conflitos, debates e 

reflexões da construção do ser docente. Dessa forma é possível perceber a formação 

dos primeiros traços sobre a identidade profissional dos/das professores/as nos 

cursos de licenciatura.   

O estágio torna-se então o campo ideal para congraçar teoria e prática 
– que por muitos foram vistas como dicotômicas. Todavia, o estágio 
docente é um componente curricular de todos os cursos de 
licenciatura, sendo obrigatório o seu desenvolvimento, assim como o 
de outras disciplinas, pedagógicas e de conteúdo, para que o aluno 
conclua o curso (SILVA, 2016, p. 27).  
 

Essa regulamentação do estágio, para Rosa (2014), passa a estabelecer a sua 

importância e relevância na formação docente de professores/as de Geografia no 

instante em que passa a ser um componente curricular obrigatório nos cursos de 

licenciatura. Segundo a autora, por vezes o estágio é mencionado e considerado 

apenas como um componente indispensável exigido por lei, sendo necessário 

somente para cumprimento como requisito para a finalização do curso de graduação. 

Sendo assim, a autora propõe uma reflexão, de que mesmo que os estágios sejam 

considerados como atividades obrigatórias, são essenciais para a formação docente, 

perpassando a dimensão legislativa e normativa, evoluindo para uma dimensão 

pedagógica e até mesmo política no que diz respeito a universidade, a escola e o 
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próprio Estado.  

Pimenta (1997) também enfatiza a magnitude dos estágios supervisionados 

frente aos processos de formação docente, visto que oferecem condições essenciais 

aos futuros educadores, primordialmente aos estudantes dos cursos de graduação, 

contando com uma relação de proximidade com o ambiente que promove a 

compreensão do cotidiano de um/a professor/a. É por meio desta experiência que os 

acadêmicos iniciam o seu entendimento como futuros docentes pela primeira vez, 

enfrentando os desafios de conviver com uma realidade em que não está habituado, 

tornando-se mais acessível ao meio escolar.  

Frente essas discussões, proponho debater sobre os dilemas enfrentados no 

desenvolvimento dos estágios nos cursos de licenciatura em Geografia, envolvendo a 

relação entre a universidade e escola, pautado nos debates da autora Cláudia do 

Carmo Rosa (2014). A autora considera o estágio a partir de três principais dimensões, 

o estágio como dimensão instrumental e burocrática, a estruturação da relação escola-

campo e o estágio como etapa de decisão e/ou desistência da profissão docente.  

No que diz respeito ao primeiro ponto, o estágio como dimensão instrumental 

e burocrática, percebe-se esse movimento como uma das concepções que 

caracterizam esse componente curricular e suas atividades por meio de uma 

racionalidade técnica. Caracterizar o percurso do estágio com uma perspectiva 

tecnicista o reduz a apenas uma prática instrumentalizada, fragilizando os 

conhecimentos práticos que poderiam ser desenvolvidos ao longo desse processo. 

Para Rosa (2014) essa concepção reafirma a dicotomia entre teoria e prática que 

vemos insistentemente no âmbito dos estágios, visto que esses dois aspectos são, 

por vezes, considerados isoladamente e  

não estabelecerem nexos entre a formação profissional docente e a 
realidade na qual o ensino de Geografia se dá na escola, pois aos 
pesquisadores compete a produção das técnicas e aos professores a 
prática instrumentalizada em espaços institucionais próprios.   (ROSA, 
2014, p. 27).  
 

O modelo pautado na racionalidade técnica proporciona uma concepção ligada 

ao positivismo, estando relacionado a argumentação de que os princípios e técnicas 

científicas, advindos dos cursos de licenciatura, seriam suficientes para a elaboração 

de uma prática profissional, considerada está qualificada no decorrer dos estágios. 

Para Vallerius (2017) essa perspectiva é vista principalmente nos PPCs de cursos, 

indicando que nossa vivência empírica também mostra que existem profissionais da 



 

educação, que não trabalham com estágio ou nas ditas disciplinas pedagógicas, e que 

compartilham com essas ideias voltadas ao tecnicismo.  

Em seguida, considero o segundo enfoque de Rosa (2014), que ainda reflete 

acerca da realidade vista pelos estudantes de Geografia frente as escolas em que 

atuarão. Essa estruturação da escola-campo deve ser considerada nas reais 

condições apresentadas a escola, além dos/das professores/as que recebem os/as 

estagiários/as. A realidade escolar encontrada na rede pública propõe o cumprimento, 

advindo de orientações exigidas pela Secretária de Educação, dos conteúdos 

programáticos por meio de disciplinas curriculares, além de desenvolver inúmeras 

outras atividades extracurriculares e projetos de ensino e extensão.  

Diante desta realidade espera-se que o envolvimento dos estagiários no âmbito 

escola-campo, e o seu contato direto com os/as professores/as supervisores/as, seja 

compreendendo o ambiente escolar e o seu próprio cotidiano. Esse contato com os 

supervisores garante a reflexão da complexidade sobre as demandas necessárias da 

escola, para Rosa (2014), o desenvolvimento das atividades do estágio proporciona 

aos estudantes de graduação a vivência e experiência do contexto escolar e da escola 

como ela é, em sua pura realidade.  

 

Neste espaço ele poderá valer-se deste estreitamento de laços a ponto 
de poder apreender e refletir sobre a realidade na qual passa a estar 
inserido e que esta experiência propicie condições para que o 
estudante – aqui o estagiário – possa realizar a articulação entre a 
perspectiva do currículo de formação com a sua futura realidade 
profissional (VALLERIUS, 2017, p; 82).  

 

Seguindo a reflexão proposta por Rosa (2014), o terceiro enfoque aborda e vê 

o estágio como um momento que oportuniza a decisão ou a desistência da profissão 

como educador/a. Sendo assim percebe-se o estágio como uma etapa em que o 

licenciando é capaz de reafirmar e viver a sua escolha como profissão, entendendo a 

sua futura função como professor/a. À vista disso, o estágio não pode ser indicado 

apenas como uma obrigatoriedade dos cursos de licenciatura, mas, espera-se que 

seu desenvolvimento compreenda um encantamento profissional, sem ilusões, para 

os futuros docentes, proporcionando assim a sua reafirmação na escolha acadêmica 

que fizeram.  

O estágio é assim, na formação do professor, um momento oportuno 
para se fazer uma atitude reflexiva sobre a realidade dinâmica e 
complexa que envolve a prática docente. Por isso, faz-se necessário 
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notar que a formação acadêmica não pode estar desarticulada da 
realidade e isso denota que a integração teoria-prática é um dos 
elementos necessários para a eficácia da formação docente (ROSA, 
2014, p. 30).  
 

Outros autores, como Silva (2016) por exemplo, também enfatizam o Estágio 

como um momento instrumentalizador da práxis docente, visto que o mesmo 

necessita se transformar em um lócus de conhecimento e não somente de aplicação 

do mesmo. Além de considerar-se em lócus de aprendizagem, no qual o/a estagiário/a 

aprende a entender a sua própria prática e também a prática dos sujeitos que vem 

influenciando, compreendendo que, como futuro/a professor/a, será um ser agente e 

modificador os espaços sociais e educacionais, “o que requer uma formação 

diferenciada do que se encontra no quadro educacional brasileiro” (SILVA, 2016, p. 

35-36).  

Trago aqui também a concepção de Estágio como ideia reflexiva, tanto como 

reflexão teórica como de autorreflexão frente a sua prática. Para Khaoule e Carvalho 

(2014), a ideia de reflexão é abordada aos estágios não somente como solucionador 

de problemáticas, mas como uma possibilidade de explorar as potencialidades e abrir 

novos caminhos frente as dificuldades. Para os autores a formação dos/das 

estagiários/as esta precisa ser fortemente vinculada à concepção do/da professor/a 

reflexivo/a, incorporando permanentemente a sua reflexão sobre a prática.  

A reflexão da prática diz respeito a pensa-la além da técnica, visto que, por 

vezes, os/as formadores/as de professores/as e até mesmo os/as professores/as 

supervisores/as, concebem o Estágio nessa perspectiva, por meio de uma obrigação 

e fiscalização do/da estagiário/a.   

 

O estágio que não tem uma carga horária em sala de aula, que ocorre 
totalmente fora do espaço aula-universidade, ou seja, fora do alcance 
de construção do diálogo coletivo e do desenvolvimento da dimensão 
teórica, terá mais dificuldade para implementar uma prática reflexiva 
(KHAOULE; CARVALHO, 2014, p. 121). 
 

Dito isso, os autores destacam a necessidade de enfrentar a cultura tradicional 

que circunda os estágios, como a sua organização de forma compartimentada, as 

quais fraciona em etapas fixas, naturalizadas e mecânicas a regência de projetos e 

propostas. O modelo tradicional insistentemente proposto não promove condições 

primordiais para a operação de um estágio reflexivo-investigativo.   

Com o intuito de minimizar essas questões, as DCNs que sucederam as 



 

diretrizes previstas na Resolução nº02/2002, também dão destaque a carga-horária 

para o campo dos estágios. No Art 1º da 02/2002, destaca que das horas totais dos 

cursos de formação, 400 (quatrocentas) horas devem ser destinadas ao estágio 

curricular supervisionado, a partir do início da segunda metade do curso (BRASIL, 

2002).  

Com a instituição das DCNs de 2015 seguimos com a mesma carga-horária 

dedicada aos estágios que em 2002, enfatizando que 400 (quatrocentas) horas devem 

ser destinadas ao estágio supervisionado, contando sua área de formação e atuação 

na Educação Básica, além de contemplar também outras áreas específicas conforme 

o projeto de curso da instituição. O mesmo aparece nas novas DCNs de 2019, 

pautadas na BNCC, mantendo as 400 (quatrocentas) horas para o estágio 

supervisionado, voltados para uma situação real de trabalho em escola, seguindo o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da IES formadora.  

Compreende-se então, que para que os conhecimentos teórico-práticos não 

sejam dissociados é preciso promover um Estágio que viabilize uma relação entre a 

universidade e a escola, frente a profissão docente e a construção dos saberes 

geográficos. Essa reflexão proporciona na formação inicial de professores/as um 

posicionamento crítico do mesmo, sabendo que se pode proporcionar uma mudança 

na realidade que futuramente enfrentará, entendendo que a formação profissional não 

finalizada ao concluir o curso, ela é vista como contínua, exigindo estar sempre 

atualizada (ROSA, 2014). 

Para Vallerius (2017) outro elemento que deve ser essencial no âmbito dos 

estágios é a procura por uma formação que proporcione a reconstrução dos 

conhecimentos geográficos, estes são fundamentais para a uma perspectiva de 

significação e transformação social. Dessa forma entende-se que o Estágio 

Supervisionado ocupa um papel incontestável frente a formação docente e as 

reflexões propostas por meio de sua práxis.  

Concluindo esta seção, que não pretende impor verdades absolutas, todavia 

procura propor reflexões que fomentem ainda mais as discussões abordadas aqui, 

entendo que o Estágio em sua concepção mais completa proporciona condições aos 

futuros/as profissionais de refletir em cima de seu fazer pedagógico. Desse modo o 

estagiário constrói sua identidade docente frente a sua práxis, além de compreender 

o Estágio como campo de conhecimento e aproximação com a sua futura profissão, 

são estágios que transversalizam o percurso docente, entendo como um componente 
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fundamental na transição dos licenciandos para a profissional educacional.   



 

5. A CONSTRUÇÃO E CONSTITUIÇÃO DA FORMAÇÃO E DA IDENTIDADE 

DOCENTE 

 

Considera-se a profissão docente, segundo Pimenta (2006), como uma prática 

social, a qual pauta-se em uma forma de intervenção no mundo a sua volta e também 

na realidade social das instituições de ensino. Dessa forma, ao concordar com 

Pimenta (2006) e ao me contrapor a desvalorização profissional de professores e 

professoras, dedico está seção aos debates que cercam os conceitos de formação e 

identidade docente. Mesmo que já discutido em décadas passadas, a necessidade de 

continuar os debates a respeito do panorama da formação de professores e 

professoras segue-se relevante, visto que “a formação de professores constitui o ato 

de formar o docente, educar o futuro profissional para o exercício do magistério” 

(VEIGA, 2006, p. 469).  

 Sendo assim procuro aqui discutir essas questões considerando a formação de 

professores e professoras de Geografia e que forma sua concepção profissional é 

formada no âmbito dos cursos de licenciatura, sendo esta, por vezes, desarticulada e 

fragmentada. Nesta seção, será discutido a formação dos cursos de Geografia 

Licenciatura, compreendendo a construção e constituição da identidade dos/das 

professores/as de Geografia, sem ser um apêndice dos cursos de bacharelado, mas 

sim uma graduação que tem como foco a relação dos conhecimentos geográficos com 

os conhecimentos pedagógicos.  

 

5.1 A formação inicial de professores e professoras nos cursos de 

Geografia Licenciatura 

 

Entende-se a formação inicial, segundo Morgado (2011), como uma fase que 

antecede a entrada no campo profissional, no qual é esperado que os/as estudantes 

finalizem o curso aptos a construção de conhecimentos e que sejam capazes de 

potencializar competências que se referem à profissão docente. Dessa forma, 

“constata-se que esta tem sido deficitária na preparação de profissionais capazes de 

responder aos desafios educativos de uma sociedade que rapidamente se tornou mais 

complexa e exigente” (MORGADO, 2011, p. 802).  

 
Há ainda em muitas das práticas presentes de formação de 
professores uma concepção de que a mesma deve estar restrita as 
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disciplinas ditas pedagógicas e não como parte de um projeto mais 
amplo que envolve as diferentes disciplinas da grade curricular do 
curso. Com base nesta concepção, a formação de professores de 
geografia é pensada de forma desarticulada, fragmentada, na qual os 
conhecimentos ligados às áreas específicas do conhecimento 
geográfico não se relacionam com as ações de formação de 
professores, muitas vezes, inclusive, direcionando-se na contramão 
desta formação (GIROTTO; MORMUL, p. 154, 2014). 

 

A partir dessas concepções, parto do pressuposto de que a formação 

pedagógica do/da professor/a tem relação direta com proposta e a qualidade se seu 

ensino durante a graduação. Para que um curso de formação inicial tenha uma boa 

ancoragem na sua proposta, ele deverá estar pautado nos documentos oficiais 

construídos pelas políticas públicas educacionais que dão suporte aos cursos de 

licenciatura, por exemplo.  

Como apontado em outras seções, a Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.394, foi 

um marco no que se refere aos investimentos em políticas públicas destinadas a 

formação docente e a educação básica. A LDB abre possibilidades para uma 

flexibilização curricular, propondo assim uma formação mais ampla aos estudantes, 

ou seja, uma autonomia e maior liberdade às Instituições de Ensino Superior (IES). 

Essa flexibilização curricular pode ocasionar uma diluição dos cursos de licenciatura 

ao longo da graduação, uma vez que as disciplinas pedagógicas e educacionais 

podem acabar sendo ofuscadas pelas disciplinas especificas de cada curso.  

 Cavalcanti (2002), salienta a necessidade de investimentos e debates acerca 

da formação dos profissionais da educação, sempre considerando as demandas da 

contemporaneidade. A autora afirma que os cursos de formação profissional não 

devem ser organizados pautados a um ideal de mercado de trabalho, porém não se 

pode trabalhar sem atender as necessidades essenciais da prática profissional, 

considerando que a formação acadêmica não deve estar desarticulada da realidade 

prática do futuro profissional.  

Bem como, é apontado nas DCNs de 2002, que repensam a forma dos cursos 

de formação inicial docente, desde sua carga horária até suas práticas pedagógicas, 

considerando suas relações dialógicas que apontam a articulação entre a pesquisa e 

o ensino, a teoria e a prática e a escola e a universidade. Cavalcanti (2002) ainda 

recomenda que a formação docente seja fundamentada em uma concepção de 

objetivos educacionais que propõem a preparação para o exercício do trabalho, 

considerando a realidade escolar e profissional.  



 

Baseado nesse cenário de políticas públicas educacionais, Leite (2016), afirma 

que as DCNs se configuram como definidoras dos desafios e demandas para a 

formação docente, uma vez que retomam problemáticas e dilemas passados dos 

cursos de licenciatura do país, primordialmente das questões atreladas a formação de 

professores/as. Leite (2016), ainda enfatiza que um dos maiores desafios do 

professorado ao longo do curso e de sua profissão docente, é a separação entre as 

disciplinas dos conteúdos específicos e as disciplinas pedagógicas, ampliando assim 

a dicotomia entre a teoria e a prática, além da desarticulação entre a Geografia escolar 

e a Geografia acadêmica.  

 
A formação de professores para atuarem em diferentes níveis de 
ensino da educação básica é permeada por questões recorrentes em 
debates e pesquisas no Brasil, sendo que, embora haja um aparato 
legal que normatize o assunto, mudanças significativas no processo 
geralmente não se constituem como efetivas, em decorrência de 
fatores como alta rotatividade e descontinuidade de políticas públicas 
de formação de professores; descompasso entre o perfil de 
formadores e aquele esperado para os egressos dos cursos de 
licenciatura e ausência de políticas de acompanhamento e de 
avaliação de currículos das licenciaturas e, também, por questões 
recentes que se apresentam em função das novas demandas da 
contemporaneidade (LEITE, 2016, p. 725).  

 

Consequentemente, considera-se que o processo formativo tem seu início, porém 

não se encontra um final, pois o/a professor/a é o/a profissional que necessita 

constantemente se atualizar, uma vez que seu exercício de docência “envolve uma 

ação a ser desenvolvida com alguém que vai desempenhar a tarefa de educar, de 

ensinar, de aprender, de pesquisar e de avaliar” (VEIGA, 2006, p. 469). As questões 

legais que circundam o processo formativo, de uma forma continuada, são apontadas 

nas DCNs de 2015, que, a partir da aprovação da Resolução CNE nº 02/2015 

determinam os princípios da formação inicial e continuada de professores/as 

Educação Básica, designando seus projetos formativos, além de apontarem a 

indispensabilidade de uma maior articulação entre as IES e a Educação Básica.  

 
A formação de professores é uma ação contínua e progressiva que 
envolve várias instâncias e atribui uma valorização significativa para a 
prática pedagógica, para a experiência como componente constitutivo 
da formação [...]. O processo de formação deve ser compatível com o 
contexto social, político e econômico, comprometido técnica e 
politicamente com a construção de perspectivas emergentes e 
emancipatórias que se alinhem com a inclusão social [...] (VEIGA, 
2006, p. 470-471).  
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 Ainda que consideremos a formação docente uma ação progressiva e 

continuada, deve-se pressupor este como um processo auto formativo, “uma vez que 

os professores reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas experiências 

práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares” (PIMENTA, 1999, 

p.29).  

Partindo do pressuposto que os professores se autoformam, e “são atores 

competentes, sujeitos do conhecimento” (TARDIF, 2002, p. 114), é possível 

compreender sua subjetividade e refletir como estes sujeitos se constituem como 

agentes sociais.  

[...] os professores são atores competentes, sujeitos ativos, isso 
significa que a prática deles não é somente um espaço de aplicação 
de saberes provenientes da teoria, mas também um espaço de 
produção de saberes específicos oriundos dessa mesma prática. 
Noutras palavras, o que proponho é o trabalho dos professores de 
profissão seja considerado como um espaço prático especifico de 
produção, de transformação e de mobilização de saberes e, portanto, 
de teorias, de conhecimentos e de saber-fazer específicos ao oficio do 
professor (TARDIF, 2002, p. 119).  

 

 À vista disso, compreende-se que a articulação entre teoria e prática é 

considerada como um desafio na formação docente. Callai (2006), destaca que dentro 

do curso de licenciatura o/a estudante deve manter a convivência e relação com 

escolas, profissionais e estudantes da Educação Básica. Além de compreender e 

dominar os conceitos básicos da geografia necessários à análise do espaço 

geográfico.    

O professor deve sem dúvida nenhuma ter conhecimentos específicos 
de sua ciência/disciplina, mas deve acima de tudo ter o discernimento 
de como usar esses conhecimentos e como fazer para constituir os 
seus saberes. Parece-me que o fundamental é ter uma 
fundamentação teórica segura e sólida, tanto no que trata do 
pedagógico quanto do especifico. Esta permitirá que cada um faça as 
suas escolhas e que tenha clareza de por que as faz. Pensar nas suas 
próprias práticas exige buscar nos baús da memória os saberes que 
foram sendo constituídos e nisso cada um deve fazer o seu caminho 
(CALLAI, 2006, p. 159).  

 

Ao atentar-me a estas concepções acerca da formação docente, apoio-me em 

Coimbra (2020) para compreender essas questões a partir de uma perspectiva 

histórica da formação acadêmica no Brasil. Para a autora, a formação docente no país 

perpassa por três momentos históricos, e consequentemente três modelos formativos. 

O primeiro momento traz o clássico esquema 3+1, denominado de modelo 



 

conteudista, tendo seu início na década de 1939. Em seguida aponta-se o segundo 

momento, chamado de modelo em transição, iniciado em meados de 2002. O terceiro 

momento, que ao assumir a prática como eixo formativo, é denominado de modelo de 

resistência, tendo se iniciado em 2015 ampliando o conceito de formação (COIMBRA, 

2020).  

Segundo a autora, a duração de cada momento e modelo não pode ser 

determinada precisamente, visto que a história da educação e suas teorias não 

acontecem de forma linear e estáticas, estas compreendem processos, ou seja, são 

fluidas. Dessa forma, percebemos os modelos se entrecruzando e sobrepondo-se, 

mesmo que legalmente podem já ter sido encerrados, Coimbra, afirma que: 

 

Compreendemos este movimento por concebermos o campo da 
educação como algo constituído de seres humanos em constante e 
contínua aprendizagem, por sermos aprendentes, por estarmos em 
processo de constituição e mudança, avanços e retrocessos, 
contradições que fazem a nossa compreensão de humanidade. (2020, 
p. 06).  

 

A formação inicial faz parte deste campo educacional e é entendida a partir de 

uma perspectiva que reproduz e é capaz de modificar as relações dentro do sistema 

educativo, desempenhando um papel essencial na práxis social, impactando até 

mesmo na cultura e economia de uma determinada realidade educacional. Dessa 

forma, aponta-se o primeiro momento, o modelo conteudista, que surge com a 

regulamentação13 que propunha formar o bacharel e o licenciado na década de 1939. 

Vale ressaltar que esse modelo coincide com o início do movimento de abertura 

política no Brasil, que anteriormente estava sob o regime varguista, proporcionando 

um momento e oportunidade para o debate de novas questões no que dizia respeito 

a educação no país.  

Para Coimbra (2020), foi este o momento para que se manifestassem os 

descontentamentos dos docentes acadêmicos quanto as políticas públicas 

educacionais referentes a formação docente. Dessa forma perdura-se por décadas o 

esquema 3+1, que propunha três anos de formação voltados para o bacharelado, ou 

seja, para o conhecimento especifico e o último ano para a formação pedagógica 

 
13 Regulamentação que surge por meio do Decreto-lei n° 1190, definindo a organização da Faculdade 
Nacional de Filosofia (COIMBRA, 2020).  
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voltada para a docência, sendo assim pautado como modelo conteudista (COIMBRA, 

2020).  

Coimbra (2020), aponta que o modelo de transição, que surge a partir de um 

cenário de abertura política no Brasil, após o Golpe Militar de 1964, com a 

necessidade de mudanças no campo educacional, desde o início do regime militar, só 

observam-se mudanças significativas com a aprovação da LDB nº 9.394 em 1996. 

Como mencionado nas seções anteriores, é com essa Lei, que são desencadeadas 

ações e resoluções que redefinem a formação do profissional da educação no Brasil, 

além da criação de novos espaços que foram legalizados para a formação de 

professores e professoras, como as IES (COIMBRA, 2020).  

Neste momento de transição, vale destacar, novamente, também a criação das 

DCNs de 2002, que com as Resoluções nº 1 e 2, criam e direcionam as principais 

diretrizes para a Formação de Professores/as para a Educação Básica, em nível 

superior. Para Coimbra (2020), é com essas diretrizes que há um rompimento do 

modelo conteudista que vigorava desde 1939 no país, sendo um modelo considerado 

em transição, visto que modifica o perfil de formação de professores/as no Brasil, 

sendo assim implementado um novo modelo de formação, pautado em  

 
[..] em quatro ideias centrais: a necessidade de integralidade da 
formação, a integração entre conhecimentos específicos e 
conhecimentos pedagógicos, a prática como componente da formação 
e, por fim, o reconhecimento de uma visão mais ampla de formação, 
considerando também outros espaços e possibilidades formativas. A 
primeira ideia da integralidade é a necessidade de um curso de 
licenciatura caracterizar-se como uma formação desde o início do 
Curso e não ao final, como ocorria no esquema 3+1; ou seja, a 
formação para a docência na Educação Básica deve ser organizada 
de forma a constituir-se um tempo de formação, de forma integral, para 
a licenciatura. Esta exigência provocou alterações nos projetos 
institucionais de formação de professores/as das instituições 
universitárias, pois o que ocorria apenas ao final do curso, ganhou 
espaço e tempo para articular uma formação inteira para este fim 
(COIMBRA, p.10, 2020).  

 

A mudança para o próximo momento, modelo de resistência, na história da 

formação docente no Brasil, surge, principalmente, com os debates em relação as 

DCNs de 2002. Esse momento é denominado de modelo de resistência visto que 

existiam grupos de professores/as universitários/as que esperavam que a nova 

Resolução retomasse, em partes o modelo do esquema 3+1, de 1939, um modelo 

conteudista, além de que o cenário político brasileiro se encontrava instável devido ao 



 

golpe da presidenta eleita Dilma Rousseff. Mesmo com o contexto brasileiro e a 

instabilidade política são aprovadas novas DCNs em 2015, que revisam as ideias de 

2002, além de outros pontos e conquistas para a formação docente no país. 

Reiterando assim, o perfil do profissional da educação, ampliando a carga horaria dos 

cursos de licenciatura, além de estabelecer relação entre a formação inicial e 

continuada, articulando a teoria e prática de forma mais esclarecida.  

O momento vigente é chamado de modelo de resistência, o qual Coimbra 

(2020), aponta três motivações para essa denominação. Primeiramente, existiam 

grupos de professores/as universitários/as que esperavam que as novas resoluções 

retomassem, em partes, o antigo modelo conteudista de 1939. Em segundo, era 

devido ao cenário político do Brasil, que se encontrava conturbado, ocasionando uma 

instabilidade em todos os setores brasileiros. O terceiro, e último ponto desse modelo 

de resistência conta com o reconhecimento da formação docente, caracterizada pela 

articulação entre a teoria e prática, ou seja, a práxis docente.  

 
Articular teoria e prática torna-se, desta forma, eixo central na 
formação docente para a Educação Básica. Por isso é que, na 
formação permanente dos professores, o momento fundamental é o 
da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática 
de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio 
discurso teórico necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo 
concreto que quase se confunda com a prática. O seu 
“distanciamento” epistemológico da prática enquanto objeto de sua 
análise, deve dela “aproximá-lo” ao máximo. Quanto melhor faça essa 
operação tanto mais inteligência ganha da prática em análise e maior 
comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade pela 
rigorosidade (Freire, 2006, p. 18). (COIMBRA, p. 16, 2020).  

 

Sendo assim, ao debater sobre o modelo de resistência e discutir a práxis 

docente, concordo com Santos (2013) quando diz, que não é concebível fragmentar 

no processo de formação a teoria e a prática. A articulação de ambas é fundamental 

na constituição do itinerário formativo e separá-las pode fragilizar este processo.   

No contexto dos cursos de licenciatura e formação docente, é preciso 

oportunizar espaços que valorizem a dimensão prática, possibilitando os/as 

estudantes a construção de saberes articulados com a teoria. Neste sentido, as 

propostas pedagógicas e curriculares dos cursos de formação inicial de 

professores/as têm que priorizar a articulação entre teoria e a prática, pois são 

dimensões basilares e indissociáveis na constituição do processo de formação do/a 

professor/a que contribuem para o entendimento das relações sociais, políticas e 
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econômicas da sociedade, preparando-o para o fazer profissional e para a 

compreensão das transformações no mundo do trabalho.  

É relevante mencionar que nos cursos de Geografia, também é fundamental a 

relação teoria e prática como componentes fundamentais na constituição do processo 

formativo. Para Cavalcanti (2006), o processo de formação inicial implica a definição 

de um eixo de ligação entre a universidade, a escola e a Geografia Escolar, o que 

facilitará a compreensão, por parte dos licenciados, dos movimentos que ocorrem no 

cotidiano da escola.  

Com relação à docência em Geografia, a autora salienta que há um processo 

complexo de relação entre o conhecimento acadêmico (os específicos da geografia e 

os didáticos pedagógicos) e os conhecimentos da experiência pessoal dos 

professores. A articulação entre esses conhecimentos, será referência para a 

construção do seu referencial profissional. Visto que as novas diretrizes, as DCNs de 

2019, discorrem seus discursos acerca da valorização da construção dos 

conhecimentos pautados na práxis, considerando que exista uma indissociabilidade 

entre a tríade acadêmica – ensino, pesquisa e extensão. 

Compreendo, como pesquisadora na área da educação e também como 

estudante egressa de um curso de licenciatura, que abordar e discutir a dicotomia 

entre a teoria e a prática, por vezes, pode ser um assunto trivial, mas nem por isso 

deve ser deixado de lado. Dessa forma, acredito ser essencial seguir nessa 

dissertação tal debate, visto que compõe o cerne da discussão sobre a formação 

docente. Aponto também a necessidade dos debates que perpassam juntamente a 

esta dicotomia, como o entendimento do/da professor/a como um reflexivo/a, uma vez 

que é a reflexão que conecta a relação teoria e a prática.  

Sendo assim, para Callai, à docência em Geografia requer que os 

professores/as tenham a clareza da relação entre os seguintes elementos: a 

apropriação dos conceitos e questões básicas essenciais para o desenvolvimento do 

raciocínio geográfico e os pressupostos didáticos e metodológicos que são 

fundamentais para o desenvolvimento da docência. Nesta perspectiva, Callai afirma: 

 
Na formação do professor, seja em âmbito universitário, seja no 
processo cotidiano, deve-se considerar a confluência de grandes 
campos do saber: a) a Geografia, com claro domínio do seu objeto e 
dos conteúdos decorrentes; b) a educação, no que se refere às 
ciências que nela estão envolvidas e os avanços teóricos e também 
metodológicos referentes ao processo de educação; c) as teorias do 



 

conhecimento, que tangem a clareza ou, pelo menos, a busca de 
compreensão de como ocorre o processo de aprendizagem pela 
criança e pelo adolescente (2013, p.120). 

 

Consequentemente, pode-se dizer que a formação docente não acontece de 

forma linear, ela é resultado de diversas influências que seguem ininterruptas por toda 

a atividade profissional do educando. Pensa-se a atuação docente a partir de um 

processo de desenvolvimento profissional docente, então compreende-se que a ideia 

de um percurso profissional não ocorra como uma trajetória definida ou marcada. Os 

contextos sociais, pessoais ou profissionais não operam como influências 

engessadas, mas como potencialidades ou fragilidades do processo de ensino-

aprendizagem da profissão.  

Segundo Leite et al (2018), mesmo que haja diversos fatores externos que 

influenciam à formação docente e que interferem diretamente no processo formativo, 

é necessário que instituições formadoras procurem superar os desafios e demandas 

da formação. Para os autores, a superação das problemáticas que atingem a 

formação de professores/as, não se limita apenas a modificação e/ou organização 

curricular dos projetos dos cursos de licenciatura, mas devem proporcionar que as 

supostas mudanças nos currículos ou projetos sejam efetivadas a partir dos diferentes 

processos formadores. 

À vista disso, Gatti (2013), considera alguns pontos importantes acerca dos 

processos formadores e a própria formação docente. Primeiramente, a autora defende 

que a formação de professores e professoras não podem ser pensadas apenas a partir 

de suas áreas disciplinares, mas precisa ser realizada baseada na função social 

particular à Educação Básica, à escola e também aos processos de escolarização. 

Em seguida, destaca que a formação docente se volta, primeiramente, para a ação 

pedagógica na educação escolar, sendo assim é preciso superar a tradição de 

modelos formativos, como citado anteriormente, que se firmaram no início do século 

XX. 

Por fim, Gatti (2013), afirma que é necessário fazer a profissão docente para 

além da improvisação, superando “uma posição missionária ou de um mero ofício” 

(GATTI, p. 59, 2013), ultrapassando a ideia do trabalho docente como uma vocação.   

 
Acreditamos que todo e qualquer projeto de formação de professores 
deve dialogar com projetos mais amplos de sociedade. No caso da 
formação de professores e geografia, a construção de uma visão 
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geográfica do mundo deve estar relacionada a um entendimento e a 
construção de um projeto de sociedade que tenha no direito dos 
homens e mulheres de pensarem e agirem como sujeito dos lugares 
em que vivem a partir de práticas sócio-espaciais transformadoras e 
significativas um de seus principais fundamentos norteadores 
(GIROTTO; MORMUL, p. 155, 2014). 
 

Os desafios apresentados nos contextos diversos da formação dos 

professores/as de Geografia, apontam que é indispensável romper com as formas 

tradicionais de conduzir a formação docente. Essa postura tradicional contribui para 

uma desvalorização do profissional da educação, além de uma orientação 

paradigmática da ciência geográfica. Dito isso, aponta-se a necessidade de propor 

uma formação de professores/as de Geografia a partir de um perfil flexível que atenda 

as demandas da contemporaneidade e seja capaz de problematizar os contextos e as 

identidades emergentes. Por esse e outros motivos, a próxima subseção irá discutir 

sobre o conceito de identidade e identidade profissional docente a partir da percepção 

contemporânea do futuro educador.   

 

5.2 A identidade docente e a sua percepção na contemporaneidade 

  

Entendo que a dinâmica entre a formação de professores/as e a construção de sua 

identidade são elementos que se constituem juntos e apoiam-se um no outro, uma 

vez que “a identidade do professor significa fazer parte de uma profissão em constante 

processo de revisão dos significados sociais” (VEIGA, 2006, p. 473).  

 A identidade é um processo de construção do sujeito, sendo considerado um dado 

imutável, da mesma forma a identidade profissional do professor é uma concepção 

que perpassa toda a vida profissional do sujeito, no qual a mobilização dos saberes 

da experiência – um dos saberes da docência de Pimenta (1999) – corrobora para a 

construção de tal identidade.  

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação 
social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da 
profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação de 
práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. 
Práticas que resistem a inovações porque prenhes de saberes válidos 
às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias as 
práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias 
existentes, das construções de novas teorias. Constrói-se também, 
pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à 
atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu 
modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 



 

representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do 
sentido que tem em sua vida o ser professor (PIMENTA, 1999, p. 19).  

 

Em síntese, a identidade docente se encontra em uma incessante metamorfose. A 

construção da identidade profissional é uma das premissas para que ocorra a 

profissionalização do professor, no qual “envolve o delineamento da cultura do grupo 

de pertença profissional, sendo integrada ao contexto sociopolítico” (VEIGA, 2006, 

p.472). A estruturação de uma individualidade docente é uma concepção que permeia 

por toda a vida profissional, desde o momento da escolha da profissão perpassando 

por sua formação inicial e continuada, além dos distintos espaços institucionais e 

instâncias que contribuem e desenvolvem esse processo (VEIGA, 2006).  

Por mais que as demandas contemporâneas têm exigido um repensar na formação 

e identidade docente, Gatti (2013) afirma que, já em 193214, se propunha uma 

formação universitária para todos os profissionais da Educação Básica atrelado a uma 

formação integrada que proporcionasse aos docentes uma identidade profissional 

pautada numa formação a partir de um ideal cultural-científico. A autora enfatiza ainda, 

assim como tratado na subseção anterior, que pouco mudou ou foi investido na 

Educação brasileira da década de 1930 até os anos 90, visto que  

 
[...] somente em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação 
Nacional (BRASIL, 1996) venha a propor a formação de todos os 
professores em nível superior, as políticas educacionais até aqui, em 
que pesassem os dados trazidos por pesquisadores da educação por 
quase um século, não ofereceram condições para que essa formação 
fosse integrada, com a possibilidade de, nos termos do Manifesto, 
“formar seu espírito pedagógico” (AZEVEDO et al., 2010, p. 59) e fugir 
da superficialidade da cultura, fácil e apressada, apoiando-se nas 
ciências e no espírito científico, permitindo com isso a superação da 
falta de crítica e o adesismo, desenvolvendo o espírito de síntese [...] 
(GATTI, p. 57-58, 2013).  

 

Já, para Callai (2006), existe a necessidade do profissional da Educação de 

compreender os cenários de onde vivemos a fim de perceber o panorama do mundo 

e as dimensões do espaço e assim reconhecer a sua identidade.  

 
Compreender estes cenários significa para o professor de geografia 
além de situar-se no mundo reconhecendo a sua identidade e 
pertencimento, conseguir compreender os fenômenos que estão 

 
14 Ano da divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, que conclamava por uma 
educação pública e de qualidade no Brasil, além de balizar metas e diretrizes fundamentais da política 
educacional brasileira.  
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acontecendo e as formas como eles se concretizam nos espaços. Este 
espaço que vai sendo produzido é o resultado das ações humanas, 
das relações sociais, da forma de entendimento do que vai sendo 
vivido (p. 144-145).  

 

A identidade constitui-se a partir de parâmetros dimensionais de individualidade 

e coletividade, ambos sendo aprimorados conjuntamente, mesmo que a formação 

docente, por vezes, se estabeleça através de um processo autônomo. A identidade 

pessoal se forma a partir do social, inconscientemente de forma coletiva. Enquanto 

que a identidade profissional se constrói, principalmente em uma dimensão coletiva, 

quando esta aparece atrelada aos sistemas de ação e também de interpretação no 

campo social. 

 
A identidade é um fenómeno complexo que incorpora uma dimensão 
individual, entendida normalmente como núcleo da personalidade, e 
uma dimensão coletiva que remete o conceito de identidade para um 
nível de análise grupal ou coletivo. Embora essas dimensões tendam 
a ser tratadas de forma isolada, será mais indicado considerar a sua 
interdependência: o individual necessita do reconhecimento do 
coletivo e o coletivo necessita da capacidade de intervenção do 
individual (CARDOSO; BATISTA; GRAÇA, 2016, p. 375).  

 

 À vista disso, compreende-se que a identidade docente se estabelece com a 

convergência do individual com o coletivo. Considera-se que esta inter-relação é 

resultado de dois movimentos: o primeiro diz respeito aos processos biográficos que 

dependem da formação inicial, dos saberes docentes, e é claro, da socialização 

profissional que se expressa a partir da prática profissional, e o outro está ligado as 

narrativas de vida, expressando as vivências que cada indivíduo carrega consigo. 

Outro processo que auxilia na concepção de identidade docente, são os processos 

relacionais, que são resultado das relações estabelecidas entre si e os outros, 

considerando uma identificação e diferenciação, construindo a experiência a partir da 

ação (CARDOSO; BATISTA; GRAÇA, 2016).  

 
A (re) construção da identidade do professor pode ser interpretada 
como um processo dinâmico e evolutivo, que depende de fatores 
internos e externos e que faz parte de um processo de 
desenvolvimento num determinado contexto. Tratando- -se de um 
processo interativo, não dispensa a prática comunicacional e requer 
um pensamento reflexivo crítico e uma intervenção ativa, sendo por 
isso reconhecido como um processo dinâmico de interpretação e 
reinterpretação de experiências (CARDOSO, BATISTA; GRAÇA, 
2016, p. 386).  

 



 

Dessa forma, compreende-se que a identidade profissional docente é inserida 

em um contexto intrínseco à construção social do conhecimento, pois é estabelecida, 

em sua consolidação e constituição, através de processos que partem de uma origem 

individual, todavia são vigorosamente influenciados por vivências sociais e as 

informações determinadas no mundo atual (SILVA; MANO, 2018).  Considerando 

ainda as questões acerca de que a identidade profissional dos professores/as e a sua 

constante construção, Costa e Silva (2011) relaciona esse caráter instável da 

identidade docente com as políticas curriculares que são voltadas para a formação 

destes. À vista disso a identidade profissional é constituída a partir do “currículo 

proposto, isso porque, defende-se que existe uma relação estreita entre o currículo e 

a produção da identidade profissional docente” (COSTA E SILVA, 2011, p. 7848). 

Sousa e Silva (2019), também trazem reflexões próprias a respeito da 

identidade dos profissionais da educação, afirmando que é possível compreende-la 

como um fenômeno social, o qual sofre diferentes influências. A identidade docente 

surge desde a construção pessoal e do contexto individual, até mesmo a própria 

atividade executada no exercício profissional da docência, contando este como um 

processo em contínua transformação, ou seja, a medida em que o/a professor/a 

constrói sua identidade pessoal ao longo da vida também constitui sua identidade 

profissional a partir de suas experiencias sociais e individuais (SOUSA; SILVA, 2019). 

O exercício da profissão docente perpassa uma dimensão espaço-
temporal que traz a marca das experiências pessoais e profissionais, 
das opções tomadas, das práticas desenvolvidas, das continuidades e 
descontinuidades da profissão. Não obstante, a prática pedagógica 
dos professores oscila entre a rotina e a improvisação, entendida não 
como despreparo, mas como resultado de uma prática, fruto de uma 
reflexão em um determinado contexto. Segundo relato dos 
professores, ela é regida por aquilo que “dá certo” na sala de aula 
(PIRES, p. 38, 2012).  
 

Compreendo então, que a formação profissional dos/das futuros/as 

professores/as, além da sua concepção de identidade docente, advém de um 

processo amplo, que movimenta-se por meio de toda a sua trajetória, ou seja, o 

percurso pessoal, pautado em vivências e experiências, reflete na construção de sua 

identidade profissional. Pimenta (1997) afirma que uma identidade profissional se 

constitui fundada na significação social da profissão, além da ressignificação e revisão 

constante desses significados.     
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Constrói-se, também, pelo significado que cada professor, como ator 
ou autor, confere à atividade docente no seu cotidiano com base em 
seus valores, seu modo de situar-se no mundo, sua história de vida, 
suas representações, seus saberes, suas angústias e seus anseios, 
no sentido que tem em sua vida o ser professor, bem como em sua 
rede de relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos 
e em outros agrupamentos (PIMENTA, 1997, p.42). 
 

Costa e Silva (2011), ainda afirma, que a identidade profissional do/a 

professor/a é projetada através de um discurso de competências, no qual as melhorias 

na qualidade da educação brasileira dependem, necessariamente, na melhoria da 

formação docente, uma vez que a identidade de profissional de professores/as leva 

“o ‘peso’ da responsabilidade pelo sucesso (ou fracasso) do sistema escolar e do 

desempenho dos alunos” (2011, p. 7851). A autora estabelece, ainda, que a 

“autonomia” determinada aos docentes ainda subsistem diversos discursos e 

documentos oficiais que definem como estes profissionais devem agir ou fazer em sua 

própria formação e/ou futura profissão.  

Girotto e Mormul (2014), abordam a reflexão de que a profissão do/a 

professor/a é concebida como uma das últimas formações humanistas. Ainda que 

estejamos presenciando um momento violento de precarização da atividade docente, 

advindo de políticas neoliberais, que não favorecem a Educação brasileira, os autores 

enfatizam a necessidade de lutarmos e nos mobilizarmos contra os movimentos de 

desvalorização da profissão docente. Percebe-se, por vezes, que esta dinâmica não 

está presente nos cursos de formação de professores/as, visto que não se trata 

apenas de formar um/a professor/a técnico, que possua habilidades e competências 

próprias apenas de sua área.  

 
A formação do professor precisa ser compreendida como elemento 
específico, dotado de traços particulares e que repousam, ao mesmo 
tempo, na compreensão dos sentidos e significados desta profissão 
no interior de uma determinada sociedade. Nestes últimos relatos, 
está claro a identificação que se constrói entre a ação do professor e 
um projeto mais amplo. Por mais que nestas afirmações ainda esteja 
presente muitos dos discursos comuns encontrados na educação (o 
professor missionário, por exemplo), está claro também a construção 
de uma identidade entre os alunos e professores e de uma certa 
tentativa de reconhecimento profissional e pessoal (GIROTTO, 
MORMUL, p. 165-166, 2014).  
 

 Entende-se assim, que a prática pedagógica dos/das professores/as de 

Geografia deve ser voltada para o enriquecimento e solução dos problemas e desafios 

do trabalho docente no cotidiano escolar. Para Pires (2012), os/as professores/as 



 

baseiam-se em seu repertório de saberes, estes são adquiridos em diversas 

instâncias educacionais, – formais ou informais – contando com saberes da formação 

profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes experienciais ou até 

mesmo os saberes práticos, que são construídos e constituídos ao longo de sua 

carreira profissional. 

 A formação docente do/da professor/a de Geografia, é fundamentada a partir 

de um processo inexaurível que se constrói e reconstrói a cada etapa da vida pessoal 

e profissional. Compreendo que, em síntese, pode-se reiterar que o principal desafio 

no fazer docente e da prática pedagógica do/a professor/a de Geografia na 

contemporaneidade, seja uma releitura e reorganização dos cursos de licenciatura em 

Geografia do país. Por isso, acredito que o primeiro passo para a efetivação dessa 

mudança consista nos estudos e análises das estruturas e desenhos curriculares e 

documentais desses cursos.  

 Dito isso, Gatti (2013), deixa evidente a necessidade de uma revolução nas 

estruturas formativas e nos currículos dos cursos de formação docente, uma vez que 

mesmo com as novas iniciativas nas políticas de formação continuamos sem uma 

solução palpável quanto aos currículos e formas institucionais relativas à formação 

inicial. A autora enfatiza que a fragmentação formativa é evidente, e há imensas 

generalidades apontadas nos conteúdos curriculares, sendo necessário integrar a 

formação a partir de propostas curriculares que articulem de forma dinâmica as 

questões de formação docente nas IES.  

As políticas e as práticas relativas à formação inicial de docentes para 
a educação básica têm resistido há um século na conservação de uma 
estrutura curricular e institucional funcionando à margem dos 
movimentos socioculturais e históricos na atualidade, que evidenciam 
profundas mudanças na sociedade. A estrutura da educação básica 
mudou, os segmentos sociais que nela se inserem mudaram, a idade 
de inserção das crianças e adolescentes mudou. Essas mudanças 
exigem da formação de professores mudanças radicais. Mudanças 
que, de fato, permitam que os seus licenciandos se inteirem mais 
profundamente de questões educacionais, dos aspectos de 
desenvolvimento cognitivo e social dos alunos que adentram a escola 
básica e suas motivações, questões relativas à escola e às redes de 
ensino, ao seu currículo, entre outros aspectos (GATTI, p. 64, 2013). 

 

 Portanto, finalizo esta subseção ressaltando, apoiada em Gatti (2013), que os 

cursos de formação docente demandam de uma maior integração, de diversos pontos 

de vista, para que as identidades docentes sejam construídas é preciso integrar 

conhecimentos e valores, é necessário encurtar a ponte entre universidade e escola. 
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E ainda mais necessário discutir as questões que circundam a dicotomia entre teoria 

e prática, propondo uma formação pautada em um/a professor/a reflexivo, capaz de 

refletir sobre a sua práxis docente.  



 

6.  OS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORAS (ES) DE GEOGRAFIA 

 

 Esta seção da dissertação tem como intuito dar foco as escritas encontradas 

nos PPCs dos cursos de Geografia Licenciatura em análise, enfatizando os aspectos 

que considero significativos e com potência na formação da identidade docente 

nesses cursos. Com a finalidade de compreender quais são esses aspectos presentes 

no percurso formativo de professores e professoras nos cursos de Geografia 

Licenciatura, destaco partes específicas dos PPCs que selecionei para analisar neste 

estudo: as matrizes curriculares dos cursos, os objetivos gerais e específicos dos 

cursos, os perfis dos egressos e suas habilidades e competências e as disciplinas de 

estágios curriculares supervisionados e suas ementas.  

Para tal, como dito em seções anteriores, foram selecionadas para análise três 

universidades da Região Sul do Brasil, uma de cada estado, tanto federais quanto 

estaduais, que fossem credenciadas pelo MEC, que tivessem o curso de Geografia 

Licenciatura presenciais, e obviamente constassem em seus desenhos curriculares 

as disciplinas de Estágio. As instituições em questão são a Universidade Estadual de 

Maringá, UEM; a Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC; e a 

Universidade Federal do Rio Grande, FURG. A disposição das universidades, por 

região no Brasil, apresentamos no mapa abaixo (Figura 02).  
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Figura 02: Mapa de localização das IES analisadas. 

 

Fonte: Elaborado por Matheus Oliveira Della Nina a pedido da autora, 2021. 

 

Discutir e debater sobre a qualidade e importância das questões pedagógicas 

no ensino superior implica, necessariamente, a análise da organização dos projetos 

políticos-pedagógicos, visto que contemplam um conjunto de diretrizes 

organizacionais e operacionais que expressam e orientam a proposta pedagógica e 

dispõe sobre a organicidade aos cursos e possibilita que as ações expressas nos 

documentos se tornem relevantes (VEIGA, 2004).  

O projeto político-pedagógico de um curso (qualquer que seja) terá 
que fazer opções, definir intencionalidades e perfis profissionais, 
decidir sobre os focos decisórios do currículo (objetivos, conteúdo, 
metodologia, recursos didáticos e avaliação), analisar as condições 
reais e objetivas de trabalho, otimizar recursos humanos, físicos e 
financeiros, estabelecer e administrar o tempo para o desenvolvimento 
das ações, enfim, coordenar os esforços em direção a objetivos e 
compromissos futuros (VEIGA, 2004, p. 13).  

   

Ao ser organizado, o PPC deve ser contemplado como uma prática social 

coletiva, dessa forma pode constituir “fortes sentimentos de pertença e identidade” 

(VEIGA, 2004, p. 16). O projeto não pode existir sem o protagonismo dos 

professores/as, estudantes e pesquisadores/as, visto que é dessa maneira que a 



 

universidade constrói sua identidade institucional. Sendo assim, deve-se “usar os 

princípios da flexibilidade e da autonomia, de modo a desenvolver identidades mais 

distantes da padronização burocrática, capazes de instituir e implementar projetos 

políticos-pedagógicos próprios” (VEIGA, 2004, p.16). 

Conforme Veiga (2004) salienta, o PPC de um curso, não importando qual seja, 

deve definir intencionalidades e perfis profissionais, além de decidir acerca dos 

processos que abarcam o currículo e a própria estrutura curricular. Dessa forma, 

proponho nesta parte da seção a análise, por IES, das estruturas, desenhos e matrizes 

curriculares dos cursos de Geografia Licenciatura, com a finalidade de apresentação 

dos cursos e compreensão de suas bases e fundações.  

 

6.1 Apresentação das Universidades  

 

 Com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

de professores e professoras decorreu-se a necessidade de reorganização dos 

currículos das licenciaturas no país, que contribuíram para a qualificação do trabalho 

docente de professores e professoras que constituem as diferentes áreas de 

conhecimento dos anos finais do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio, 

entre eles os dos cursos Geografia Licenciatura.  

A Resolução CNE n°1/2002, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais 

para a formação de professores, não trata das particularidades das diferentes áreas 

específicas de formação, apenas normatiza a estrutura dos currículos. Já, a 

Resolução CNE 14/2002, estabeleceu as diretrizes curriculares para os cursos de 

Geografia. De acordo com o Art. 1º As Diretrizes Curriculares para os cursos de 

Geografia, integrantes dos Pareceres CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001, devem 

orientar a organização dos projetos pedagógicos destes cursos. 

 

As diretrizes para os cursos de Geografia constam no Parecer CNE n° 
492/2001 e na Resolução CNE n° 14/2002, que resultam de proposta 
produzida por intermédio da Secretária de Educação Superior (SESu), 
do Ministério da Educação (MEC) e aprovada pelo Conselho Nacional 
de Educação (CNE), em conjunto com as diretrizes dos cursos de 
Filosofia, História, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências 
Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia (SILVA, 
2015, p. 09-10).  

 

Intitulado de “Diretrizes Curriculares para os Cursos de Geografia” o documento 
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apresenta-se de forma que dispõe inicialmente o perfil do formando, suas 

competências e habilidades a serem desenvolvidas, organização dos cursos, estágios 

e atividades complementares, questões de organização curricular e ainda a conexão 

dos cursos com a avaliação institucional. O perfil do formando, por exemplo, é 

abordado a partir do que se é esperado do futuro profissional em Geografia, já a 

preparação docente em Geografia é discutida somente nas competências e 

habilidades especificas, as quais salientam o domínio e a sistematização dos 

conteúdos como questão central do processo formativo do profissional docente de 

Geografia para os diferentes níveis de ensino (SILVA, 2015).  

A estrutura e organização dos cursos de Geografia podem ser constituídas em 

quatro modalidades de formação: bacharéis, aplicada-profissional, pesquisadores e 

docentes. Estas devem estar pautadas pelas diretrizes dos cursos de geografia e 

pelas DCNs de formação de professores para a Educação Básica, que estabelecem 

que os currículos devem contemplar conteúdos básicos e complementares da ciência 

geográfica, bem como  incluir conteúdos que se mostram necessários à aquisição de 

conhecimento geográfico e também apresentar um núcleo de opções livres – de 

escolha do estudante – e  quando se tratar das licenciaturas é incluso os conteúdos 

que são definidos para a Educação Básica (SILVA, 2015).  

Nessas diretrizes, apontam-se como atividades integrantes da 
formação do aluno de Geografia, além das disciplinas: estágios, que 
podem ocorrer em qualquer etapa do curso, desde que seus objetivos 
sejam claramente explicitados; seminários; participação de eventos; 
discussões temáticas; atividades acadêmicas à distância; iniciação à 
pesquisa, docência e extensão; vivencia profissional complementar; 
estágios curriculares, trabalhos orientados em campo, monografias e 
estágios em laboratórios; elaboração de projetos de pesquisa e 
executivos, além de outras atividades acadêmicas que o colegiado dos 
cursos julgar pertinentes (SILVA, 2015, p. 11). 

 

 As Diretrizes Curriculares para os cursos de Geografia, efetivadas pelos 

Pareceres CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001, são documentos que estabelecem as 

diretrizes para a organização dos Projetos Pedagógicos dos cursos. Por conseguinte 

o Art. 2° da Resolução CNE/CES 14/2002 afirma que o projeto pedagógico, tanto de 

formação acadêmica quanto profissional a serem oferecido pelos cursos de Geografia 

devem evidenciar oito principais pontos que abordam o perfil dos formandos, em 

modalidades de bacharelado, licenciatura e também profissionalizante. As 

competências e habilidades – gerais e específicas – a serem desenvolvidas pelos 

formandos estão relacionadas e interligadas com a estrutura do curso, os conteúdos 



 

básicos e complementares em seus respectivos núcleos de aprendizagem, os 

conteúdos definidos para a Educação Básica – aqui voltadas para as licenciaturas – 

o formato dos estágios, as características das atividades complementares e também 

as formas de avaliação de cada curso (CNE/CES, 2002).  

 Os cursos de Geografia por meio dos projetos pedagógicos necessitam prever 

na sua organização curricular e pedagógica o que está previsto na Resolução 

CNE/CES 14/2002 que determina as diretrizes curriculares para os cursos de 

Geografia, dando legitimidade e organização estrutural ao funcionamento acadêmico 

e pedagógico destes cursos.  

 As diretrizes destacam elementos fundamentais que buscam atender as 

especificidades de uma formação voltada à realidade das transformações do espaço 

geográfico, o desenvolvimento da ciência geográfica e às mudanças do meio técnico-

científico-informacional (SANTOS, 2003). Destacam também a importância da 

formação de profissionais e professores/as reflexivos e capazes de entender e 

relacionar o seu lugar no mundo com um itinerário formativo pautado na inter-relação 

entre os elementos didáticos e pedagógicos e os conhecimentos específicos da 

geografia. São também a base e o fundamento para a construção dos PPCs dos 

cursos e suas matrizes curriculares, dessa forma, nesta etapa da pesquisa, seleciono 

três IES e seus PPCs para análise, no Quadro 04 destaco quais universidades foram 

escolhidas e os anos em que seus PPCs foram aprovados.  

 

Quadro 04: Instituições de Ensino Superior escolhidas para análise. 

IES Campus do Curso de 

Geografia Licenciatura 

Ano de elaboração 

e/ou aprovação do 

PPC 

Universidade Estadual de Maringá – UEM Maringá / PR 2016 

Universidade do Estado de Santa 

Catarina - UDESC 

Florianópolis / SC 2014 

Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG 

Rio Grande / RS 2019 

Fonte: Organizado pela autora, 2021.  

 

A primeira universidade que conduzirei minhas análises diz respeito a 

Universidade Estadual de Maringá, a UEM, uma instituição pública de ensino 

superior localizada no estado do Paraná, na cidade de Maringá. Estando vinculado ao 
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Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCH) e ao Departamento de Geografia, 

o qual foi criado em 1967, vinculado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O 

Departamento atende, além dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Geografia, 

mais cinco Cursos de Graduação: Agronomia, Engenharia Civil, Química, Biologia e 

Pedagogia. O curso de Geografia Licenciatura oferece as duas habilitações (matutino 

e noturno), sendo criado com a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 

Maringá, através da Lei Nº 5.456, em 1966, visto que seu reconhecimento se deu pelo 

Decreto Nº 70.156, apenas ano de 1972 (PPC UEM, 2016).  

Em seus quarenta anos de existência do curso de Geografia Licenciatura da 

UEM passou por várias alterações curriculares. Inicialmente havia a oferta apenas da 

opção de licenciatura em Geografia, o que durou até o ano de 1973, quando foi 

implantado o sistema de matricula por disciplinas. O curso de Geografia Bacharelado 

foi implantado no ano de 1986 e a partir de algumas mudanças curriculares ao longo 

dos anos, em 2016 implantou-se um novo currículo.  

A IES em questão, então oferta tanto o curso de Geografia Bacharelado como 

a Licenciatura, sendo aqui nosso foco a modalidade de Licenciatura implantada no 

ano de 1967. As duas modalidades apresentam uma seriação de disciplinas distintas, 

mesmo que constem disciplinas em comum em sua grade curricular, sendo disciplinas 

especificas e optativas da Licenciatura.  

 Na sequência apresento a Universidade do Estado de Santa Catarina, 

UDESC e o desenho curricular de seu curso de Geografia Licenciatura. Na cidade de 

Florianópolis em Santa Catarina, presente no Centro de Ciências Humanas e da 

Educação – FAED, sendo oferecido pelo Departamento de Geografia da 

Universidade. O histórico do curso de Geografia Licenciatura advém do curso de 

Geografia Bacharelado, sendo que foi no final da década de 1990 que o curso de 

Geografia da UDESC passa a ter a possibilidade de dupla habilitação, 

compreendendo tanto a Licenciatura como o Bacharelado. Em 2007, teve uma 

reformulação curricular com o objetivo de organizar o curso voltado para o universo 

da qualificação para o mercado de trabalho, sendo sustentado em legislações que 

enfatizam a distinção entre a pesquisa e o ensino de Geografia. 

É válido ressaltar aqui a preocupação que o curso de Geografia da 

FAED/UDESC, no período de sua primeira reformulação curricular, teve em atender 

as Resoluções CNE/CP 1/2002 e 2/2002 que instituem, respectivamente, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de professores/as da Educação Básica, em 



 

nível superior nos cursos de licenciatura e a Resolução que instituiu a duração e a 

carga horária dos cursos de Formação de Professores/as, mesmo se constituindo 

ainda um curso voltado para a dupla habilitação.  

No ano de 2010 o curso de Geografia com dupla habilitação – Bacharelado e 

Licenciatura efetivou uma nova reformulação curricular, visando a formação do/a 

geógrafo/a pautado em uma maneira integrada que o preparasse tanto para a 

docência, quanto para a pesquisa e atividades técnicas. Essa nova grade curricular 

foi estruturada de forma a apresentar um núcleo comum para as duas habilitações até 

a quinta fase, podendo definir, após esse período, pela licenciatura ou bacharelado. 

 Por fim, a próxima mudança curricular se deu a partir de uma determinação do 

Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, que determinou que o curso de 

geografia não poderia ter dupla habilitação. Dessa forma, em 2013, foi aprovado pelo 

CONSUNI (Conselho Universitário) a homologação das propostas dos cursos com as 

habilitações específicas, com ingresso no primeiro semestre o curso de Geografia 

Licenciatura e, no segundo semestre Geografia Bacharelado com desenhos 

curriculares distintos. Ocasionando nos desenhos curriculares atuais, os quais 

proponho analisar mais adiante nesta pesquisa.  

 A terceira e última IES a ser analisada é a Universidade Federal do Rio 

Grande, FURG, a qual está localizada na cidade de Rio Grande, no Estado do Rio 

Grande do Sul e aloca-se no campus de Carreiros. O curso de Geografia Licenciatura 

é oferecido, na FURG, pelo Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI). 

Teve seu curso de Geografia Licenciatura originado na década de 1960, sendo que o 

curso em questão foi aprovado pelo Decreto de nº 83.382 de 30 de abril de 1979 e 

entrou em vigor no ano de 1981 (PPC FURG, 2019). No ano de 1989 o curso de 

Licenciatura passou por reformulações e foi implantado a habilitação de Geografia 

Bacharelado. 

Em 1995 há um início de uma nova reformulação curricular nos cursos de 

Geografia, que em seguida passaram a ser adaptadas aos aspectos advindos da LDB 

de 1996. A estruturação do curso é apresentada por eixos temáticos do conhecimento 

da Geografia, sendo que para a integralização do curso são necessários no mínimo 

08 semestres e no máximo 14.  

Essas novas mudanças curriculares trouxeram consequências diretas em 

relação aos perfis de alunos, além da necessidade em adaptar um currículo de 3.000 

horas para o currículo diurno e 2.410 horas para o noturno, tanto para o bacharelado 
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quanto para a licenciatura – modalidade foco desta pesquisa. Uma das mudanças 

ocorridas nessa reformulação foi a implementação do núcleo comum das 

licenciaturas, este coloca para as habilitações em licenciatura um conjunto de 

disciplinas que compõem a formação das 400 horas de práticas de componentes 

curriculares vivenciadas ao longo do curso, além das 400 horas de práticas de 

estágios curriculares. Nos cursos de Geografia, que sempre foram distintos, o 

processo ocorreu na Licenciatura e atingiu o curso de Bacharelado que possuía 

disciplinas comuns a esta como em outras Universidades brasileiras (PPC FURG, 

2019).  

No ano de 2003 foi realizada uma reformulação nos cursos de Geografia – 

Licenciatura e Bacharelado – os quais passam a ser integralizados em cinco anos a 

partir de 2004, com disciplinas semestrais e anuais com diferentes cargas horárias, 

ocasionando a ampliação do distanciamento da formação dos profissionais da 

Geografia, licenciados e bacharéis. Passados dez anos da implementação dos 

currículos que apesar de cumprirem as exigências legais, observou-se o esgotamento 

desse ciclo, o qual foi concluído com combinação entre a não efetivação das 

mudanças preconizadas pelos discursos das reestruturações e com a mudança do 

perfil do quadro docente central agora lotado no ICHI, além do prolongamento do 

tempo de formação em cursos com intrincados pré-requisitos (PPC FURG, 2019).  

O desenho curricular atual advém da última reformulação curricular realizada 

no curso no ano de 2003, visto que seguiu atendendo as demandas e resoluções que 

foram surgindo ao longo dos últimos anos em relação aos direcionamentos referentes 

as licenciaturas no país.  

Ao apresentar as universidades e expor sua organização curricular enfatizo, 

novamente, a importância do Projeto Pedagógico na construção dos currículos, visto 

que este sintetiza e representa as propostas da formação profissional docente que é 

oferecida aos estudantes. É o PPC que proporciona os fundamentos necessários para 

a constituição das potencialidades dos currículos de acordo com as legislações 

exigidas, viabilizando os projetos de ensino, pesquisa e extensão a serem 

implementados nos cursos, ou seja, “é o Projeto Pedagógico que articula as ideias em 

torno de ‘para que ensinar’, ‘para quem ensinar’, ‘o que ensinar’, ‘como ensinar’ e 

‘como avaliar’” (PIRES; CAVALCANTI, 2019, p. 1173).  

 

 



 

6.2. Os desenhos curriculares dos cursos de Geografia Licenciatura das 

Universidades analisadas  

 

Os cursos de formação de professores/as têm o desafio de repensar seus 

desenhos curriculares para que possam fazer a diferença frente às transformações do 

cenário contemporâneo. É necessário possibilitar ao/a futuro/a professor/a, a 

construção de uma identidade profissional que corresponda às exigências de um 

contexto social, histórico, político e cultural onde se desenvolve a prática pedagógica. 

É preciso investir numa formação que vincule teoria e prática, que promova a 

aproximação entre o espaço da escola e os contextos de formação acadêmica, para 

haver uma efetiva inserção na cultura da escola que será o ambiente de trabalho 

deste/a professor/a.  

O processo formativo se inicia, primeiramente por meio dos desenhos 

curriculares propostos pelos cursos de formação docente, visto que “o currículo é uma 

questão de saber, identidade e poder” (COSTA E SILVA, 2011, p. 7849) além de 

dispor desse caráter de papel formativo. Este se constrói a partir do indivíduo como 

sujeito, visando à prática de identidades que são partilhadas por estes sujeitos 

fundamentadas em cenários particulares que podem compreender sentimentos, 

atitudes e até expectativas perante o processo formativo profissional identitário do/a 

professor/a de Geografia (COSTA E SILVA, 2011).  

É notável, por vezes como os cursos de Licenciatura podem constituem-se 

como apêndices dos cursos habilitados ao bacharelado, para Silva (2015), a partir do 

modelo de formação que torna esses cursos como complemento dos cursos de 

bacharelado, é a própria falta de identidade dos cursos de licenciatura. E por isso, 

esta subseção apresenta e analisa os desenhos curriculares de cada uma das 

universidades investigadas. As estruturas curriculares das IES são apresentadas a 

seguir em quadros que apontam as fases/séries, as disciplinas, os créditos e a carga 

horária docente por disciplina. 

Dessa forma os quadros abaixo (Quadro 05 e 06), apresentam então os 

desenhos curriculares propostos pela UEM, sendo divididos entre disciplinas 

obrigatórias e optativas, as obrigatórias são dispostas por quatro seriações tendo sua 

carga horária mesclada em intervalos anuais, semestrais ou modulares.   
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Quadro 05: Estrutura curricular do Curso de Geografia Licenciatura da UEM. 

SER. DISCIPLINA 

CRÉDITOS 
C.H. DOCENTE POR 

DISCIPLINA 
TEÓRICO PRÁTICO TOTAL 

 

1 

História do Pensamento Geográfico 3 1 4 68 (Semestral) 

Climatologia Geral 3 1 4 68 (Semestral) 

Hidrografia e Geografia Marinha 3 1 4 68 (Semestral) 

Cartografia Geral 1 3 4 136 (Anual) 

Geologia I 2 2 4 68 (Semestral) 

Geologia II 2 2 4 68 (Semestral) 

Metodologias Aplicadas aos 
Estudos Geográficos 

2 2 4 68 (Semestral) 

Geografia da População 3 1 3 68 (Semestral) 

Geografia Econômica 4  4 68 (Semestral) 

2 

Introdução ao Geoprocessamento 
 

4 4 68 (Semestral) 

Biogeografia Geral 3,50 0,50 4 68 (Semestral) 

Geografia Urbana I 2 2 4 68 (Semestral) 

Geografia Regional do Brasil 3 1 4 68 (Semestral) 

Geografia Agrária 3 1 4 102 (Semestral) 

Geografia do Paraná 2 
 

2 34 (Semestral) 

Geografia Regional 2  2 34 (Modular) 

Instrumentação de Recursos 
Didáticos 

2  2 34 (Modular) 

Geomorfologia Estrutural e 
Tectônica 

2 2 4 68 (Modular) 

Pedologia Geral 3 1 4 68 (Modular) 

Introdução ao Sensoriamento 

Remoto 

 4 4 68 (Modular) 

3 

Cartografia Temática 
 

4 4 68 (Semestral) 

Geografia Humana para o Ensino I 
 

4 4 68 (Semestral) 



 

Gestão e Políticas Públicas 4 
 

4 68 (Semestral) 

Didática para o Ensino de Geografia 4 
 

4 68 (Semestral) 

Psicologia da Educação 4 
 

4 68 (Semestral) 

Sociologia e Sociedade no Brasil 4 
 

4 68 (Semestral) 

Geomorfologia Climática, Fluvial e 

Litorânea 

 4 4 68 (Semestral) 

Geografia Física para o Ensino I  4 4 68 (Semestral) 

Supervisão de Estágio em 
Geografia I 

 4 4 68 (Semestral) 

Supervisão de Estágio em 
Geografia II 

 4 4 68 (Semestral) 

Estágio Curricular Supervisionado 
em Ensino de Geografia I 

  7 240 (Semestral) 

Optativa I 3 1 4 68 (Semestral) 

4 

Geografia Humana para o Ensino II 
 

4 4 68 (Semestral) 

Espaço Mundial e Redes 
Geográficas 

4 
 

4 68 (Semestral) 

Geografia Física para o Ensino II 
 

4 4 68 (Semestral) 

Geografia Política 4 
 

4 68 (Semestral) 

Supervisão de Estágio em 
Geografia 

III 

 
4 4 68 (Semestral) 

Supervisão de Estágio em 
Geografia IV 

 4 4 68 (Semestral) 

Optativa II 3 1 4 68 (Semestral) 

Teoria e Método da Geografia  4 4 68 (Semestral) 

Fisiologia da Paisagem 2 2 4 68 (Semestral) 

Estágio Curricular Supervisionado 
em 

Ensino de Geografia II 

 7 7 240 (Semestral) 

Atividades complementares 200 

 Carga horária total geral do curso 3.200 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.  
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Quadro 06: Estrutura das disciplinas optativas da matriz proposta para o Curso de Geografia 
Licenciatura UEM. 

Disciplina 
Créditos C.H. docente por 

disciplina 
TEÓRICO PRÁTICO TOTAL 

Urbanização no Terceiro Mundo 3 1 4 68 (Semestral) 

Geografia do Turismo 3 1 4 68 (Semestral) 

Geografia dos Municípios 3 1 4 68 (Semestral) 

Geografia das Indústrias 3 1 4 68 (Semestral) 

Uso e Manejo dos Recursos Naturais 3 1 4 68 (Semestral) 

Biogeografia em Ambientes Urbanos 3 1 4 68 (Semestral) 

Geoarqueologia 3 1 4 68 (Semestral) 

Geomorfologia do Brasil 3 1 4 68 (Semestral) 

Tópicos de Geografia da Saúde 3 1 4 68 (Semestral) 

Geotecnologias para o Ensino de 

Geografia 

3 1 4 68 (Semestral) 

Tópicos Especiais em Cartografia e 

Ciências Afins 

3 1 4 68 (Semestral) 

Geologia do Brasil 3 1 4 68 (Semestral) 

Geopedologia e Paisagem 3 1 4 68 (Semestral) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.  

 

 A partir da análise da estrutura curricular do curso de Geografia Licenciatura da 

UEM, constata-se que este está organizado com 42 disciplinas obrigatórias para a 

integralização do curso – o qual deve ser concluído em no mínimo 04 anos e no 

máximo 08 – contando com 200 horas de atividades complementares e totalizando 

3.200 horas na carga horária total do curso. Essas 3.200 horas gerais são distribuídas 

ao longo de todo o curso e têm seus créditos divididos em atividades teóricas e 

práticas, dependendo das disciplinas ofertadas. Quanto as disciplinas optativas, há 

uma listagem de 13 disciplinas que abrangem áreas técnicas da ciência geográfica, 

como Geomorfologia do Brasil e Biogeografia em ambientes urbanos, além de 

disciplinas focadas no ensino de Geografia, como Geotecnologias para o Ensino de 

Geografia. 



 

 Dentre as 42 disciplinas obrigatórias ofertadas 14 delas são voltadas para a 

formação pedagógica e o ensino de Geografia, sendo estas: Metodologia Aplicada 

aos Estudos Geográficos, Instrumentação de Recursos Didáticos, Estágio Curricular 

Supervisionado em Ensino de Geografia I, Didática para o Ensino de Geografia, 

Psicologia da Educação, Supervisão de Estágio em Geografia I, Espaço Mundial e 

Redes Geográficas Geografia Física para o Ensino II, Supervisão de Estágio em 

Geografia II, Estágio Curricular Supervisionado em Ensino de Geografia II, 

Geografia Física para o Ensino I, Geografia Humana para o Ensino I, Supervisão de 

Estágio em Geografia III, Geografia Física para o Ensino II, Geografia Humana para 

o Ensino II e Supervisão de Estágio em Geografia IV. Destaco aqui as disciplinas 

que dispõe créditos de atividades voltadas para as práticas como componentes 

curriculares para o Ensino de Geografia no curso. Segundo as DCNs essas práticas 

como componentes curriculares devem estar dispostas em 400 horas no total da carga 

horária dos cursos, bem como as 400 horas voltadas para os estágios, sendo na UEM 

dois estágios supervisionados e quatro disciplinas de supervisão de estágio em 

Geografia.  

A seguir apresentamos a matriz curricular de Geografia Licenciatura da 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, que é objeto desta pesquisa. 

No quadro 07 temos a estrutura curricular das disciplinas obrigatórias do curso e o 

quadro 08 apresenta as disciplinas ofertadas como optativas.  

 

Quadro 07: Estrutura curricular do Curso de Geografia Licenciatura da UDESC. 

FASE DISCIPLINA 

CRÉDITOS C.H. 
DOCENTE 

POR 
DISCIPLINA 

PRÉ-REQUISITO 

TEÓRICO PRÁTICO TOTAL 

 

1 

Introdução à 
astronomia 

4 
 

4 72 
 

Cartografia Geral 2 2 4 144 
 

História do 
pensamento 
Geográfico 

4 
 

4 72 
 

Educação Inclusiva 3 
 

3 54 
 

Geografia Humana 4 
 

4 72 
 

Geografia Física 4 
 

4 72 
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 Total 21 2 23 486 
 

2 

Cartografia 
Temática 

2 2 4 144 Cartografia Geral 

Introdução a 
Geologia 

2 2 4 144 
 

Geografia 
Econômica 

4 
 

4 72 
 

Climatologia I 4 
 

4 72 
 

Teoria Regional 4 
 

4 72 
 

Organização e 
Gestão da 
Educação 

3 
 

3 54 
 

 Total 19 4 23 558 
 

3 

Geografia Regional I 4 
 

4 72 
 

Geomorfologia I 4 
 

4 72 Introdução à 
Geologia 

Práticas 
Curriculares em 

Geografia I 

2 2 4 72 
 

Climatologia II 4 
 

4 72 Climatologia I 

Educação Ambiental 4 
 

4 72 
 

Didática Geral 4 
 

4 72 
 

 Total 22 2 24 432 
 

4 

Geomorfologia II 4 
 

4 72 Geomorfologia I e 
Climatologia I 

Ecologia Geral 4 
 

4 72 Climatologia I 

Geografia Agrária 4 
 

4 72 
 

Geografia da 
População 

4 
 

4 72 
 

Geografia Regional 
II 

4 
 

4 72 
 

Metodologia do 
Ensino de 
Geografia  

4 
 

4 72 Didática Geral 

 Total 24 
 

24 432 
 



 

5 

Biogeografia  4 
 

4 72 Ecologia Geral 

Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia I 

 
6 6 216 Metodologia do 

Ensino de 
Geografia 

Práticas curriculares 
em Geografia II 

2 2 4 72 
 

 
Geografia Industrial 4 

 
4 72 

 

Geografia do Brasil 4 
 

4 72 
 

 
Educação das 

relações Étnico-
Raciais 

3 
 

3 54 
 

 Total 17 8 25 558 
 

6 

Geografia Urbana 4 
 

4 72 
 

Oceanografia 4 
 

4 72 
 

Disciplina Optativa I 4 
 

4 72 
 

Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia II 

 
13 13 468 Estágio Curricular 

Supervisionado em 
Geografia I 

 Total 12 13 25 684 
 

7 

Práticas 
Curriculares em 

Geografia III 

2 2 4 72 
 

Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia III 

 
8 8 288 Estágio Curricular 

Supervisionado em 
Geografia II 

Pesquisa no Ensino 
de Geografia  

4 
 

4 72 
 

 

Geografia de Santa 
Catarina 

4 
 

4 72 
 

Libras 2 
 

2 36 
 

 Total 12 10 22 540 
 

8 

Trabalho de 
Conclusão de Curso 

no Ensino de 
Geografia 

 
4 4 72 Pesquisa no 

Ensino de 
Geografia 

Disciplina Optativa  4 
 

4 72 
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 Total 4 4 8 144 
 

TOTAL Créditos 131 43 174 3564 
 

Atividades 
complementares 

15 
 

15 270 
 

Total geral 146 43 189  3834 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.  
 

Quadro 08: Estrutura das disciplinas optativas da matriz proposta para o Curso de Geografia 
Licenciatura UDESC. 

Disciplina 

Créditos Nº de Turmas 
C.H. Docente por 

Disciplina 
Teórico Prático Total Teóricas Práticas 

Antropologia 4 
 

4 1 
 

72 

Educação de Jovens e Adultos 4 
 

4 1 
 

72 

Educação e Sociedade 4 
 

4 1 
 

72 

Filosofia da Educação 4 
 

4 1 
 

72 

Mídias e Educação 4 
 

4 1 
 

72 

Migrações Contemporâneas 4 
 

4 1 
 

72 

Psicologia da Educação 4 
 

4 1 
 

72 

Profissão docente 4 
 

4 1 
 

72 

Análise de áreas de risco 
geoambiental 

4 
 

4 1 
 

72 

Geografia cultural 4 
 

4 1 
 

72 

Geografia da habitação 4 
 

4 1 
 

72 

Geografia do turismo 4 
 

4 1 
 

72 

Geografia dos movimentos 
sociais 

4 
 

4 1 
 

72 

Geologia e mudanças globais 4 
 

4 1 
 

72 

Sistema de posicionamento 
global - GPS 

4 
 

4 1 
 

72 

Geografia e religião 4 
 

4 1 
 

72 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.  

 



 

  O curso é disposto em oito fases com uma carga horária de 3.834 horas-aula, 

sendo que 270 horas são voltadas para as Atividades complementares do curso, além 

de que tem suas disciplinas segmentadas também por áreas de conhecimento, nas 

quais os conteúdos são fracionados nos conhecimentos que abordam Geografia 

Física, Cartografia, Educação, Geografia Humana e Ensino de Geografia. Tem um 

total de 39 disciplinas obrigatórias, as quais 13 são das áreas de Educação e Ensino 

de Geografia, sendo estas: Educação Inclusiva, Organização e Gestão da Educação, 

Educação Ambiental, Práticas Curriculares em Geografia I, II e III, Didática Geral, 

Metodologia do Ensino em Geografia, Educação das Relações Étnico-raciais, Libras 

e Estágio Curricular Supervisionado em Geografia I, II e III. As quais destaco seis 

disciplinas que envolvem a prática como componente curricular, com três estágios 

supervisionados e três práticas como componente curricular. Em relação as optativas, 

o curso tem uma listagem de 16 disciplinas, dentre estas seis são voltadas para a área 

de Educação e Ensino de Geografia, tais quais: Educação de Jovens e Adultos, 

Psicologia da Educação, Educação e Sociedade, Filosofia da Educação, Mídias e 

Educação e Profissão docente.  

Por fim apresento o desenho curricular da última IES investigada, então o 

quadro abaixo (Quadro 09) são apresentadas, por período, as disciplinas do curso de 

Geografia Licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, na sequencia 

o Quadro 10 aborda as disciplinas optativas ofertadas.  

 

Quadro 09: Estrutura curricular do Curso de Geografia Licenciatura da FURG. 

PERÍODO DISCIPLINA 

CRÉDITOS C.H. 
DOCENTE 

POR 
DISCIPLINA 

PRÉ-
REQUISITO 

TEÓRICO PRÁTICO TOTAL 

 

1 

Estatística 
Descritiva 

  
3 54 

 

História do  

Pensamento 
Geográfico 

4 
 

4 72 
 

Cartografia Básica 
  

4 72 
 

Metodologia da 
Pesquisa em 

Geografia 

  
4 72 
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Geologia Geral 
  

4 72 
 

2 

Teoria da geografia 
  

4 72 
 

Produção Textual 
  

4 72 
 

Elementos 
Sociológicos da 

educação 

2 
 

2 36 
 

Elementos 
Filosóficos da 

educação 

2 
 

2 36 
 

Regionalização do 
Espaço Mundial 

4 
 

4 72 
 

Meteorologia e 
Climatologia 

  
4 72 

 

3 

Geografia 
Econômica 

4 
 

4 72 
 

Hidrografia 
  

4 72 
 

Didática 
  

4 72 
 

Psicologia da 
Educação 

  
4 72 

 

Geomorfologia I 
  

6 108 Geologia Geral 
Meteorologia e 
Climatologia 

4 

Biogeografia 
  

4 72 
 

Educação de jovens 
e adultos 

  
4 72 

 

Didática II 
  

4 72 Didática 

Geografia da 
População 

  
4 72 

 

Geomorfologia II 
  

6 108 Geomorfologia I 

5 

Geografia Urbana 
  

4 72 
 

Geografia Política e 
Geopolítica 

  
4 72 Regionalização 

do Espaço 
Mundial 

Estágio em 
geografia I 

  
8 144 Didática II 

Mínimo de 
Horas Cursadas: 

750 



 

Geografia e Meio 
Ambiente 

  
4 72 Mínimo de 

Horas Cursadas: 
900 

  

Geografia Humana 
do Brasil 

  
4 72 Mínimo de 

Horas Cursadas: 
900  

6 

Geografia Agrária 
  

4 72 
 

Estágio em 
geografia III 

  
6 108 Estagio em 

geografia I 

Geografia Física do 
Brasil 

  
4 72 Mínimo de 

Horas Cursadas: 
900 

Estudos Regionais 
  

12 216 Mínimo de 
Horas Cursadas: 

1050 

Estudos Avançados 
em Ensino de 

Geografia I 

  6 108 Estagio em 
geografia I 

7 

Projeto em 
Geografia 

  
6 108 Mínimo de 

Horas Cursadas: 
1500 

LIBRAS I 
  

4 72 
 

Estágio em 
geografia II 

  
8 144 Didática II 

Mínimo de 
Horas Cursadas: 
900 

Políticas Públicas 
da Educação 

  
4 72 

 

Geografia do Rio 
Grande do Sul 

  
4 72 

 

 Geografia Cultural   4 72  

8 

Trabalho de 
Conclusão de Curso 

no Ensino de 
Geografia 

  
6 108 Projeto em 

Geografia 

LIBRAS II 
  

4 72 LIBRAS I 

Estágio em 
geografia IV 

  6 108 Estagio em 
geografia II 

Estudos Avançados 
em Ensino de 
Geografia II 

  6 108 Estagio em 
geografia II 
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Temas 
Contemporâneos no 

Ensino da 
Geografia 

  4 72  

Atividades complementares 200 

Total geral 3.185 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.  
 

Quadro 10: Estrutura das disciplinas optativas da matriz proposta para o Curso de Geografia 
Licenciatura FURG. 

Disciplina 
Total de 
Créditos 

C.H. por 
Disciplina 

Pré-requisitos 

Introdução a física 4 72  

Solos 3 54  

Exercício Professor em 
Geografia 

2 36  

Interação Oceano-Atmosfera 5 90  

Antropologia da Pesca 4 72  

Tópicos Especiais  4 72  

Sedimentologia 5 90  

Perspectiva do meio 
ambiente e reciclagem 

4 72  

Geografia e Gênero  4 72  

Organização espacial da 
pesca 

4 72  

Língua Francesa 
Instrumental I 

3 54  

Língua Espanhola 
Instrumental I 

3 54  

Inglês Instrumental: Leitura 3 54  

Inglês Instrumental: 
Expressão Oral 

3 54  

Introdução às técnicas de 
fotografia 

2 36  

Direito do Mar 3 54  



 

Direito Portuário 3 54  

Ética profissional 3 54  

Mídias e Educação 4 72  

Introdução ao estudo da 
cultura material 

3 54  

Antropologia I 4 72  

Modernidade e Capitalismo 4 72  

Tópicos Especiais em 
Geotecnologias 

4 72  

Ecologia fundamental 4 72  

Química e Poluição 
Ambiental 

4 72  

Ecologia da Paisagem 6 108  

Ensino de Estatística na 
Licenciatura 

4 72  

Ambientes sedimentares 4 72  

Geologia do Quaternário  3 54  

Erosão e Proteção costeira 4 72  

Cartografia Aplicada no 
Ensino de Geografia 

4 72 Cartografia Básica 

Cartografia Temática 4 72 Cartografia Básica 

Língua Francesa 
Instrumental II 

3 54 Língua Francesa Instrumental I 

Língua Espanhola 
Instrumental II 

3 54 Língua Espanhola Instrumental 
I 

Gestão Educacional 4 72  

História e cultura afro-
brasileira 

3 54 Modernidade e Capitalismo 

Antropologia II 3 54 Antropologia I 

Tópicos Especiais em 
Geografia Humana 

4 72  

Tópicos Especiais em 
Geografia Física 

4 72  
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Topografia I 4 72 Cartografia Básica 

Sistemas de Informações 
Geográficas 

4 72 Cartografia Temática 

Topografia II 4 72 Topografia I 

Sensoriamento Remoto 4 72 Sistemas de Informações 
Geográficas 

Geomorfologia do 
Quaternário 

4 72 Geomorfologia II 

Geomorfologia Costeira 6 108 Geomorfologia II 

Planejamento Regional 4 72 Geografia Econômica 

Planejamento Urbano 4 72 Geografia Urbana 

Planejamento 
Socioambiental 

4 72 Geografia e Meio Ambiente 

Planejamento Agrário 4 72 Geografia Agrária 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.  

 

O curso então é organizado em oito semestres que juntos compõe um total de 

3.185 horas totais do curso, as quais constam 200 horas de atividades 

complementares. Os eixos articuladores da formação do professor de Geografia da 

FURG estão distribuídos na estrutura curricular que contempla disciplinas comuns 

com a formação do bacharel, disciplinas específicas e optativas. Na etapa comum aos 

dois cursos aponta-se o eixo da formação básica conceitual e metodológica: História 

do Pensamento Geográfico; Teoria da Geografia, o eixo articulador com as Ciências 

Exatas e da Terra: Geologia Geral, Hidrografia, Biogeografia, Meteorologia e 

Climatologia, Geomorfologia I, Geomorfologia II, o eixo articulador com as Ciências 

Humanas e Sociais: Geografia da População, Geografia Econômica, Geografia 

Política e Geopolítica, Geografia Agrária, Geografia Urbana, Geografia Cultural, o eixo 

para a análise escalar dos processos naturais e sociais: Regionalização do Espaço 

Mundial, Geografia Física do Brasil, Geografia Humana do Brasil, Geografia do Rio 

Grande do Sul, Geografia e Meio Ambiente e o eixo para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e profissional: Metodologia da Pesquisa Geográfica; Projeto em 

Geografia; Trabalho de Conclusão de Curso.  

Na parte do desenho curricular voltada especificamente para a Licenciatura 

destaco as disciplinas para formação, para compreensão e aplicação de 



 

geotecnologias: Estatística Descritiva, Cartografia Básica e as disciplinas do eixo para 

a formação profissional: Elementos Sociológicos da Educação; Elementos Filosóficos 

da Educação; Educação de Jovens e Adultos; Políticas Públicas da Educação; 

Psicologia da Educação; Didática I; Didática II; Estudos Regionais; Estudos 

Avançados para a Formação de Professores de Geografia I; Estudos Avançados para 

a Formação de Professores de Geografia II; Libras I e II; Produção Textual; Estágios 

em Geografia I, II, II, IV – aponto também aqui os estágios do curso.  

O total de disciplinas no curso é de 42 disciplinas as quais 17 são direcionadas 

especificamente ao eixo de formação do/a professor/a de Geografia. Já em relação 

as optativas têm-se 49 disciplinas ofertadas por diferentes departamentos da FURG, 

destas 49 apenas 06 são do eixo educacional.  

Destaco que os projetos políticos pedagógicos analisados, todos os cursos 

investigados compõem a modalidade Licenciatura e possuem uma estrutura 

organizacional similar, bem como seus desenhos curriculares, estes estão de acordo 

com as Resoluções CNE/CP nº 1 e 2/2002 e a nº 2/2015 das Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Nota-se algumas diferenças nas matrizes dos cursos de Geografia 

Licenciatura, como a disposição das disciplinas dispostas ao longo das fases e 

períodos. Porém, na sequência à apresentação dos cursos e suas matrizes 

curriculares, dou ênfase as similaridades e distinções dos estágios supervisionados 

dos cursos, sendo que este é um componente curricular obrigatório dos cursos de 

Licenciatura em Geografia. Os estágios devem ser realizados em escolas de 

Educação Básica e propõe uma integralização com carga horária mínima de 400 

horas.  

O Estágio Supervisionado refere-se a um componente curricular da 
formação profissional para que o estagiário reflita, problematize, 
investigue, sistematize e teste os conhecimentos teórico-práticos 
adquiridos ao longo curso, no contexto de exercício da profissão, sob 
a orientação e supervisão de um professor universitário, em regime de 
colaboração com professores da escola-campo de estágio. Trata-se, 
ainda, de um espaço-tempo do curso em que se busca verificar e 
avaliar as competências e habilidades exigidas na prática profissional 
e exigíveis dos formandos, seja pelo exercício direto da profissão em 
unidades escolares, seja pela participação efetiva em atividades 
ligadas à docência (PIRES; CAVALCANTI, 2019, p. 1191-1192).  
 

É durante o período dos estágios, que o/a estudante da graduação tem seu 

contato direto com a sala de aula, é nesta disciplina que a identidade profissional 

docente pode ser consolidada, reunindo “momentos de observação, intervenção e 
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reflexão da prática docente, contribuindo para a formação inicial e continuada do 

professor e pela qual sua identidade é construída” (VIEIRA et al., 2014, p. 02).  

O estágio curricular supervisionado tem como objetivo a inserção do/a 

licenciando no contexto escolar. Sem esta vivência nos cursos de Licenciatura, o/a 

acadêmico/a é segregado do âmbito e da realidade escolar, concentrando-se apenas 

no embasamento teórico advindo de outras disciplinas do desenho curricular, sem 

compreender as particularidades do fazer pedagógico, não mediando o processo 

ensino/aprendizagem de forma coesa (VIEIRA et al., 2014). É nesta etapa que o/a 

estudante reflete o que é ser professor/a e o seu papel frente a realidade escolar 

sendo capaz de constituir a sua identidade profissional docente. 

Dessa forma, apresento no Quadro 11 as disciplinas de estágios, suas 

fases/períodos destinados e a carga horária de cada uma das IES, com o intuito de 

compreendermos, de forma mais especifica, como os estágios são distribuídos no 

mesmo curso e em universidades distintas.  

 

Quadro 11: Relação dos Estágios Supervisionados das IES analisadas. 

IES ESTÁGIOS FASE/ 

PERÍODO 

CRÉDITOS C.H. 

TOTAL 

 

 

UEM 

Estágio Curricular Supervisionado em Ensino de 

Geografia I 

3º ano 7 240 

Estágio Curricular Supervisionado em Ensino de 

Geografia II 

4º ano 7 240 

 

UDESC 

Estágio Curricular Supervisionado em Geografia I 5ª fase 6 216 

Estágio Curricular Supervisionado em Geografia II 6ª fase 13 468 

Estágio Curricular Supervisionado em Geografia III 7ª fase 8 288 

 

 

 

FURG 

    Estágio em Geografia I 5º 

semestre 

8 120 

Estágio em Geografia II 7º 

semestre 

8 120 

 Estágio em Geografia III 6º 

semestre 

6 90 

 Estágio em Geografia IV 8º 

semestre 

6 90 

Fonte: Organizado pela autora, 2021. 

 

O desenvolvimento dos estágios é estabelecido a partir da construção de 

saberes pedagógicos, visto que quando concretizados de maneira interativa e 



 

reflexiva podem contribuir ao/a professor/a formador/a dos docentes e também aos 

próprios futuros/as professores/as. A construção desse processo é capaz de 

potencializar a formação docente, com a finalidade de fomentá-los oportunizando a 

sustentabilidade ao exercício da docência e também a novos conhecimentos, além da 

união entre teoria e prática. Em relação as ementas e objetivos das disciplinas de 

estágio de cada IES, irei abordar nas próximas seções debatendo como estas podem 

influenciar na formação e constituição da identidade docente.  

Assim, ao analisar os PPCs dos cursos de formação de professores/as de 

Geografia das IES apresentadas, pôde-se observar que os três cursos em questão 

apresentam carga horária de estágio igual ou superior à prevista em lei. No que diz 

respeito a distribuição dos estágios nas estruturas curriculares analisadas, percebe-

se que todos são ofertados a partir do terceiro ano do curso e com créditos similares 

ao longo de sua carga horária. Constatamos então que todas as estruturas 

curriculares dos cursos investigados se adequaram às 400 horas previstas nas 

diretrizes para o desenvolvimento de seus Estágios Curriculares, todavia notamos que 

não há um padrão mínimo quanto ás formas de organização das atividades para o 

desenvolvimento dos estágios.  

Os cursos de formação devem redirecionar as relações entre teoria e prática, 

procurando identificar que conhecimentos são mobilizados pelos/as professores/as ao 

atuar no âmbito da escola e nas condições mais adversas. Para o/a professor/a 

iniciante, há uma dificuldade em estabelecer uma relação entre os conhecimentos 

teóricos recebidos na universidade e a prática diária que se apresenta no contexto de 

trabalho. Isso reforça a necessidade de que os cursos de formação de professores/as 

precisam promover/reforçar a articulação entre a formação teórica acadêmica e os 

conhecimentos oriundos da cultura escolar. 

Assim, fica evidente que o processo de formação requer, além do domínio do 

conhecimento da área específica e do conhecimento da área pedagógica, uma 

vivência curricular pautada na articulação entre o ensino superior e a Educação 

Básica, com um projeto de formação estruturado em parceria com os sistemas ou 

redes de ensino. 

O intuito desta subseção foi de apresentar e explorar os desenhos curriculares 

dos cursos de Geografia Licenciatura das universidades analisadas, apontando sua 

estrutura basilar e introduzindo o papel dos estágios para a formação da identidade 

docente. Na seção seguinte irei abordar, e aprofundar, os demais pontos presentes 



105  

nos Projetos Pedagógicos, como objetivos gerais e específicos dos cursos, os perfis 

profissionais esperados para os estudantes e as ementas dos Estágios 

Supervisionados, categorizando e unitarizando conforme a metodologia proposta para 

esta pesquisa.   

 

6.3 Categorização das identidades docentes reveladas nos PPCs 

 

Os desafios do processo formativo precisam direcionar nossas ações para 

implementar práticas no ensino da Geografia tanto na universidade como na 

Educação Básica, que provoquem inquietações, reflexões, revisões, 

redirecionamentos e ressignificações, para consolidação de um projeto educativo que 

valorize os saberes e o desenvolvimento pessoal e profissional do/a professor/a de 

Geografia e dos/as estudantes envolvidos/as neste processo.  

Nos Projetos Pedagógicos percebemos esses aspectos do percurso formativo 

que tomam forma no âmbito dos cursos de licenciatura, visto que, segundo Veiga 

(2004), o processo de construção dos projetos não se encerra ou se esgota com a 

elaboração dos currículos de diferentes cursos. É necessário que o projeto vá além, à 

vista disso esta seção tem como intuito investigar outras particularidades presentes 

nos PPCs, como os objetivos, gerais e específicos e perfis esperados pelos futuros 

docentes. Sendo estas as unidades de análise selecionadas para esta pesquisa, as 

quais, nas próximas subseções, serão estabelecidas relações entre elas resultando 

assim na categorização proposta pela ATD. 

Esta seção busca focar nos aspectos específicos dos textos curriculares 

dispostos nos documentos oficiais, estes direcionam os cursos de Geografia 

Licenciatura das IES apresentadas. A partir dos fragmentos selecionados para análise 

nesta seção, poderemos compreender os discursos e percursos que são dispostas 

aos estudantes dos cursos de licenciatura. Nesta etapa pretende-se apontar as 

unidades de análise que serão categorizadas e que resultarão em categorias finais, 

estas partem à captação de um novo emergente que discute a concepção de 

identidade docente nos Estágios Supervisionados.    

As categorias finais, ou categorias emergentes, são nominadas dessa forma 

por fazerem surgir um novo discurso frente aos textos presentes no PPCs. Dessa 

forma pretende-se ver emergir primeiramente categorias iniciais – selecionadas a 

partir dos recortes dos objetivos dos cursos analisados – e em sequência agrupa-se 



 

essas categorias iniciais em seus pares comuns, formando as primeiras categorias 

emergentes – as quais, mais adiante, chamei de categorias base. As categorias base 

emergiram dos discursos dos objetivos dos cursos e servem de fundamento para 

análise dos demais fragmentos dos PPCs (perfis profissionais e ementas dos 

estágios), como na figura abaixo (Figura 03). 

 

Figura 03: Esquema de análise e categorização. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 



107  

Sigo essa forma de análise visto que a ideia de PPC é direcionar como devem 

ser as demandas de um curso de ensino superior, acredito então que como um PPC 

determina um certo objetivo para seu curso, e também define um perfil profissional 

para os formados, o mesmo proporcionaria essas demandas nas ementas das 

disciplinas propostas, tendo como foco neste estudo, as disciplinas de Estágio. Assim, 

todas as análises se baseiam nas categorias base/iniciais que emergiram dos 

objetivos, proporcionando novas categorias intermediárias e emergentes para dar 

sequência as análises.  

 

6.3.1 Categorias analíticas que surgem da unidade dos Objetivos dos cursos 

 

 São os objetivos dos cursos que versam sobre as finalidades e propósitos os 

quais são esperados alcançar ou concluir a partir de uma proposta de um curso de 

Ensino Superior. Nesta etapa de um PPC já podemos perceber as intenções em 

formar um profissional, nos cursos de licenciatura, com identidades voltadas para a 

docência ou professores com identidades atreladas aos cursos de bacharel. Silva 

(2015) discorre que os modelos de formação, no que diz respeito à falta de identidade 

docente dos cursos de licenciatura em geral, desde a sua origem, atuam como um 

apêndice dos cursos de bacharelado, “acrescidos de disciplinas destinadas á 

aprendizagem dos fundamentos teóricos e metodológicos necessários ao exercício 

docente” (SILVA, 2015, p. 13). Com a intenção de estudarmos os objetivos dos cursos 

das IES propostas, o Quadro 12 aborda a relação desses objetivos em cada um dos 

cursos de Geografia Licenciatura.  

 

Quadro 12: Objetivos Gerais dos cursos de Geografia Licenciatura das IES analisadas. 

IES Objetivo Geral do curso 

 
UEM 

“O curso de Geografia tem por objetivos formar professores licenciados para o 
exercício do magistério no ensino fundamental e médio, bem como formar geógrafos 
para atuarem nas áreas de planejamento e gestão do território e na pesquisa 
geográfica”. 

UDESC “O curso de Geografia tem como objetivo geral a formação do professor/  
educador/ do ensino da Geografia”. 

 
 
 

FURG 

“Formar profissionais com sólida formação nas categorias/conceitos da Geografia para 
atuar criativamente em ambientes de escolarização. A formação permite reconhecer 
os conteúdos das categorias/conceitos e sua operacionalização que envolve as 
múltiplas dimensões de seu trabalho com capacidade compreender a sua inserção no 
processo educacional e em sua especificidade como professor de Geografia com 
ações reflexivas e autorais em relação as políticas públicas em especial de educação 
e da Geografia”. 



 

Fonte: Organizada pela autora a partir dos fragmentos destacados dos PPCs analisados, 2021. 

 

Em seguida aos fragmentos retirados dos PPCs, dos cursos analisados, em 

relação ao Objetivo Geral foi possível criar categorias iniciais que geram novos 

discursos a partir de um mesmo texto. Após a divisão dos textos pôde-se codificar 06 

categorias iniciais, sendo reagrupadas em novas 03 categorias emergentes, estas 

expressas no Quadro 13, abaixo.  

 

Quadro 13: Categorias que surgiram a partir do Objetivo Geral dos cursos analisados. 

CATEGORIAS ADVINDAS DO OBJETIVO GERAL DOS CURSOS 

CATEGORIA EMERGENTE CATEGORIA INICIAL 

 
Formação para a docência 

Relação com a Educação Básica 

Exercício ao Magistério 

Elementos didático-pedagógicos 

Formação quanto aos conhecimentos 
geográficos 

Conceitos e Categorias da Geografia  

Formação critica-reflexiva 

Papel social do professor 

Dimensões intelectuais 

Fonte: Organizado pela autora, 2021. 

 

A construção dessas categorias de análise iniciais e emergentes nos permite 

relacionar as intenções expressas nos objetivos gerais dos textos dos PPCs de forma 

mais elucidada, compreendendo quais pontos, desses fragmentos, se destacam, se 

contradizem, se relacionam e até mesmo divergem-se em um mesmo curso de Ensino 

Superior, mas em universidades distintas. Os dados levantados nas categorias iniciais 

dizem respeito ao que é imprescindível, dentro do Objetivo Geral, à formação do/a 

professor/a de Geografia. À vista disso emergem novas categorias que aglutinam 

essas especificidades gerando um novo texto, uma nova necessidade, em relação a 

formação docente.  

Dessa forma destaco a categoria emergente “Formação para a docência15”, a 

que mais esteve em evidencia nos excertos dos objetivos dos cursos, estando 

presente nos três cursos analisados e compreendendo as categorias iniciais de: 

“Relação com a Educação Básica”; “Exercício ao Magistério”; e “Elementos didático-

pedagógicos”. Outra categoria emergente está relacionada a “Formação quanto aos 

conhecimentos geográficos”, que abarca a categoria inicial de “Conceitos e Categorias 

da Geografia”, aparecendo apenas em um dos objetivos analisados. Por fim, a última 

 
15 Com o intuito de dar destaque as categorias em análise a partir desse momento todas estas 

estarão atreladas à aspas.   
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categoria emergente apontada é a “Formação critica-reflexiva” que surge de duas 

categorias iniciais: o “Papel social do professor” e as “Dimensões intelectuais”, que 

novamente aparecem em apenas um dos objetivos analisados.  

Visto que foram estabelecidas as categorias emergentes dos objetivos gerais 

dos cursos, a análise seguinte diz respeito aos seus objetivos específicos, os quais 

estão dispostos os excertos dos PPCs no Quadro 14. Após a observação e estudo 

dos objetivos específicos submeto estes a categorização, de modo indutivo, a partir 

das categorias que emergiram dos objetivos gerais dos mesmos.  

 

Quadro 14: Objetivos específicos dos cursos das IES analisadas. 

IES Objetivos específicos 

UEM “O curso de Geografia forma profissionais para atuarem nas áreas do ensino e da 
pesquisa, planejamento e gestão do território. Cada habilitação apresenta as 
especificidades inerentes a essas duas áreas, ou seja: a formação de professores 
competentes e conscientes, capazes de proporcionar sólidos conhecimentos geográficos 
aos alunos”. 

UDESC • Fornecer instrumentalização técnica que possibilite ação eficaz na comunidade 
escolar, rural e/ou urbana na qual o profissional estará inserido, posteriormente, 
como cidadão qualificado; 

• Desenvolver habilidades para a investigação científica e produção de 
conhecimentos relativos ao campo de atuação da Geografia; 

• Formar profissionais capacitados a utilizar o saber geográfico nas mais diversas 
instituições públicas ou privadas que demandem a atuação do geógrafo; 

• Formar professores habilitados a atuar no ensino da Geografia na rede pública 
ou privada, no nível da Educação Básica; 

• Fornecer a base dos conhecimentos em preparação à pós-graduação, visando 
capacitar o futuro profissional para atuar como professor; 

• Articular pesquisa e ensino de Geografia em todos os seus níveis; Formar 
consciência crítica da realidade espacial ao nível local, municipal, estadual, 
nacional e global; 

• Desenvolver atividades didático-pedagógicas, de pesquisa e de extensão 
integrando os conteúdos específicos da Geografia. 

FURG “A formação permite reconhecer os conteúdos das categorias/conceitos e sua 
operacionalização que envolve as múltiplas dimensões de seu trabalho com capacidade 
compreender a sua inserção no processo educacional e em sua especificidade como 
professor de Geografia com ações reflexivas e autorais em relação as políticas públicas 
em especial de educação e da Geografia”. 

Fonte: Organizado pela autora, 2021. 

 

Sucedendo-se as categorizações abordadas anteriormente, baseadas nas 

categorias emergentes expressas no Quadro 13, estas são transformadas em 

categorias iniciais, e aquelas denominadas de categorias iniciais, modificam-se 

formando as categorias intermediárias. Dessa forma proporciona-se uma análise mais 

aproximada entre os objetivos gerais e específicos dos cursos, emergindo assim 

novas categorias desta análise em questão (Quadro 15). Sendo assim, no quadro 

seguinte, vemos 03 categoriais iniciais destrinchadas em 06 categorias intermediárias 



 

que fazem surgir 11 novas categorias emergentes, relacionando os discursos e textos 

dos PPCs das IES analisadas.  

 

Quadro 15: Categorização dos Objetivos específicos que surgiram a partir dos PPCs das IES 

analisadas. 

CATEGORIAS INICIAIS CATEGORIAS 
INTERMEDIÁRIAS 

CATEGORIAS EMERGENTES 

Formação para a docência  Relação com a Educação 
Básica 

Relação com as políticas 
públicas educacionais 

Exercício ao Magistério Habilidades para atuar nas 
redes públicas ou privadas 

Elementos didático-
pedagógicos 

 

Articulação entre o ensino e a 
pesquisa 

Desenvolvimento de atividades 
didático-pedagógicas 

Formação quanto aos 
conhecimentos geográficos  

Conceitos e Categorias da 
Geografia 

Domínio e ensino dos 
conteúdos geográficos 

Dimensões teórico-práticas da 
geografia 

Operacionalização dos 
conceitos e categorias 

geográficas 

Formação crítica-reflexiva Dimensões intelectuais Formação do pesquisador no 
ensino de geografia 

Preparação a formação 
continuada 

Papel social do professor 

 

Impactos positivos na 
comunidade escolar 

Compreensão da sua inserção 
no processo educacional 

Fonte: Organizado pela autora, 2021. 

  

As categorias que emergiram das análises dos objetivos específicos 

complementam as categorias intermediárias de forma em que se torne possível 

ampliar e qualificar a visão da ação profissional na docência. Quanto a categoria 

intermediária de “Relação com a Educação Básica” emerge-se outra categoria que 

discute e expande as questões de educação, no caso as “Relações com as políticas 

públicas educacionais”, que no corpus de análise é percebida em apenas um dos 

PPCs estudados, o da FURG. 
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Para Ponce e Rosa (2014), a descontinuidade das políticas públicas brasileiras 

impacta na perda de autonomia dos/das professores e professoras da Educação 

Básica, visto que, essa fragilidade não surge somente das propostas curriculares 

limitantes, mas também advém da “história de sucateamento de sua formação e 

profissão” (PONCE; ROSA, 2014, p. 56). Além de que influência diretamente no 

profissional em sala de aula, quando lhe é atribuído mais funções do que as suas 

próprias e o fato de um investimento em uma educação técnica, que é vendida como 

uma melhoria na qualidade de estudo e que, por vezes, encobre as reais 

necessidades da prática no contexto escolar.  

Na sequência, abordo como categoria intermediária o “Exercício ao Magistério”, 

que emerge a própria “Habilidade de atuar na educação básica”, tanto nas redes 

públicas como privadas. Os PPCs da UEM e UDESC abordam as habilidades e 

competências de atuação do/a professor/a de Geografia na Educação básica como 

um de seus objetivos específicos esperados do curso. Nóvoa (2009) destaca que no 

século XXI os professores e professoras reaparecem no cenário educacional como 

elementos insubstituíveis, não somente para a produção de aprendizagens em sala 

de aula, mas também na promoção e capacidade de lidar com os desafios da 

diversidade nos processos de inclusão, além de desenvolver habilidades capazes de 

lidar com as novas tecnologias.  

Em relação aos “Elementos didático-pedagógicos” como essenciais na 

constituição dos objetivos específicos dos cursos analisados são compostos por 

outras duas categorias emergentes. A primeira delas versa sobre a “Articulação do 

ensino e da pesquisa enquanto profissional da Educação Básica”, sendo apontada 

nos PPCs analisados da UEM e UDESC. A categoria emergente seguinte aponta o 

“Desenvolvimento de atividades didático pedagógicas”, aparecendo apenas em um 

PPC, no da UDESC. Articular a pesquisa e o ensino promove tornar os profissionais 

da educação mais completos e críticos, estimulando os questionamentos em relação 

aos contextos em que estes profissionais estão inseridos, além de proporcionar a auto 

reflexão, visto que o papel do/a educador/a é promover a autonomia e criticidade do 

sujeito. Desenvolver atividades de cunho didático-pedagógico encurta a ponte entre a 

teoria e a prática, atrelando o aprendizado ao contexto educacional e social, 

possibilitando assim a práxis educativa.  

Quanto aos “Conceitos e categorias no ensino de Geografia” emergem outras 

três categorias, as quais se complementam, o “Domínio e ensino dos conceitos 



 

Geográficos”, as “Dimensões teórico-práticas da Geografia” e, por fim, a 

“Operacionalização dos conceitos e categorias geográficas”. As três categorias 

emergentes aparecem de forma evidente e todos os PPCs analisados, visto que em 

curso de Geografia Licenciatura, esses conceitos geográficos se tornam essenciais 

para o processo de ensino-aprendizagem. Essas categorias emergentes dialogam 

diretamente uma com a outra, visto que para operacionalizar os conceitos geográficos 

é necessário ter domínio dos mesmos, sendo que as dimensões teórico-práticas da 

Geografia são estimuladas por meio do entendimento e conjunção das teorias 

conceituais atreladas a prática como contexto social e educacional. 

No que diz respeito as “Dimensões intelectuais” aparecem outras duas 

categorias emergentes, a “Formação do pesquisador no ensino de Geografia” e a 

“Preparação a formação continuada”. A primeira categoria aparece em destaque em 

nos PPCs da UEM e UDESC, mas é complementada com a segunda categoria apenas 

no PPC da UDESC. Silva e Portilho (2018) enfatizam que a formação inicial e 

continuada do docente se apresenta de forma isomórfica, visto que, ao mesmo tempo 

que se vivência a profissão está formando futuros professores e professoras. Esse 

processo emerge da coletividade, uma vez que “nenhum professor se forma sozinho, 

apoia-se em seus pares, alunos e equipe pedagógica” (SILVA; PORTILHO, 2018, p. 

917). 

 A formação de um/a professor/a pesquisador/a está atrelada a formação inicial 

e continuada, sendo que para Ghedin (2004) entende-se que o/a professor/a passa a 

ser competente a medida em atua na pesquisa, quando este é capaz de aliar à 

docência à pesquisa, articulando a teoria e a prática. Bem como a expressão de sua 

competência técnica e de seu comprometimento político e social com a prática 

docente.  

Dessa forma, como é possível compreender ao longo da leitura dessas 

análises, a próxima categoria intermediária está conectada àquela supracitada, sendo 

composta de outras duas categorias emergentes. Em relação ao “Papel social do 

professor” emergem-se os “Impactos positivos na comunidade escolar” e a sua 

“Compreensão na sua inserção no processo educacional”. Essas duas categorias 

emergentes aparecem igualmente nos PPCs analisados da UDESC e FURG, de 

maneira similar, considerando o contexto em que o/a professor/a está inserido. A 

aprendizagem na contemporaneidade e no cotidiano dos estudantes significa não 

perder sua totalidade social, uma vez que a escola se constitui como parte constitutiva 
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da práxis social, é ela que representa as contradições da sociedade a qual está 

inserida (GHEDIN, 2004).  

 

6.3.2 Categorias analíticas que surgem da unidade Perfil profissional dos cursos 

  

 Nesta subseção daremos destaque ao Perfil profissional proposto pelos cursos 

de Geografia Licenciatura das IES estudadas, com a intenção de compreender os 

discursos do que é esperado pelo futuro profissional docente. O perfil dos egressos 

está vinculado diretamente aos objetivos que o curso propõe, visto que suas 

características profissionais surgem e são adquiridas quando o objetivo do curso foi 

devidamente cumprido (ou não). Enfatizo também que esses propósitos de 

profissionalização expostos nos perfis impactam na constituição da identidade 

docente, uma vez que este profissional pode estar submetido a uma identidade 

bacharelesca e não necessariamente a uma identidade docente voltada a práxis 

educacional. O Quadro 16 traz exatamente essas expectativas que as IES observadas 

traduzem como o modelo de profissional que tencionam formar.  

 

Quadro 16: Perfil profissional dos cursos das IES analisadas. 

IES PERFIL PROFISSIONAL 

 
UEM 

• Os profissionais formados devem ser capazes de realizar levantamentos, 
proceder à análise, à representação, à prospecção dos problemas geográficos, 
propor soluções, acompanhar e participar do aprimoramento das abordagens 
científicas relacionadas ao processo de produção e aplicação do conhecimento 
geográfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDESC 

• Domínio das diferentes concepções metodológicas que referenciam a construção 
de categorias para a investigação e a análise das relações sociogeográficas; 

•  Capacidade de compreensão de diferentes relações de tempo e espaço na 
análise do espaço geográfico; 

• Conhecimento das interpretações propostas pelas principais escolas geográficas, 
de modo a distinguir diferentes narrativas, metodologias e teorias;  

•  Capacidade de transitar pelas fronteiras entre a Geografia e outras áreas do 
conhecimento, sendo capaz de demarcar seus campos específicos e, sobretudo, 
de qualificar o que é próprio do conhecimento geográfico;  

• Domínio das bases teórico-metodológicas que permitam desenvolver uma prática 
profissional de qualidade e inovadora;  

• Atitude autônoma frente ao processo de construção do conhecimento, encarando 
a formação como um processo permanente;  

• Capacidade de articular o conhecimento teórico à prática docente e de promover 
a autonomia do aluno na construção do seu próprio conhecimento;  

• Desenvolvimento de projetos de pesquisa científica, exercitando o conhecimento 
geográfico e socializando seus resultados à comunidade;  

• Capacidade de buscar e avaliar as informações e, a partir delas, propiciar 
ambiente que modifique as formas de aprender e conhecer o mundo através da 
Geografia.  



 

• Competências para atuar como professor de Geografia do ensino fundamental e 
médio, com campo de ação que envolve além da regência de classe, atividades 
como a elaboração e execução de projetos de ensino, a preparação, o 
acompanhamento e a avaliação de atividades curriculares extraclasse, entre 
outras.  

 
 
 
 

FURG 

• “o professor de Geografia deverá dominar o conteúdo específico e conhecer as 
técnicas e recursos didáticos/pedagógicos necessários aos processos de ensino-
aprendizagem, resguardando o adequado entendimento das relações entre a 
atividade profissional e as questões sociais, políticas e culturais da realidade em 
que atua. Para isto suas principais características são: dinamismo; participação 
ativa nos acontecimentos contemporâneos em escala local, regional, nacional e 
global; gosto pelo estudo e leitura: manter-se atualizado no desenvolvimento 
didático/pedagógico e na evolução do conhecimento geográfico; disposição para 
pesquisa; preocupação com os problemas socioambientais.”. 

Fonte: Organizado pela autora, 2021. 

 

Ainda fazendo uso da abordagem metodológica da Análise Textual Discursiva, 

como na subseção anterior, sigo para a análise dos perfis profissionais elucidados nos 

documentos curriculares das licenciaturas que propus analisar, utilizando da mesma 

estratégia de análise referente aos objetivos específicos anteriormente.  

Inicialmente desconstruí os discursos presentes nos perfis profissionais 

existentes nos PPCs e os agrupei de acordo com as categorias iniciais que emergiram 

os objetivos específicos – antes categorias emergentes dos objetivos gerais. Na 

sequência, as categorias emergentes dos objetivos específicos tornam-se aqui 

categorias intermediárias que guiam as categorias emergentes dos perfis 

profissionais, gerando assim 21 novas categorias de análise. As relações de 

categorização estão expressas no quadro abaixo (Quadro 17).  

 

Quadro 17: Categorização dos Perfis profissionais que surgiram a partir dos PPCs das IES 

analisadas. 

CATEGORIAS INICIAIS CATEGORIAS 
INTERMEDIÁRIAS 

CATEGORIAS EMERGENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formação para a docência  

Relação com as políticas 
públicas educacionais 

Elaboração e execução de 
projetos de ensino 

 
 

Habilidades para atuar nas 
redes públicas ou privadas 

Capacidade para atuar nos 
níveis fundamentais e médios 

de ensino 

Propiciar ambientes que 
modifiquem as formas de 

aprender geografia 
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Articulação entre o ensino e a 
pesquisa 

 
 

Desenvolvimento de projetos 
de pesquisa cientifica 

 
Desenvolvimento de atividades 

didático-pedagógicas 

Atualizado quanto ao 
desenvolvimento didático-

pedagógico e na evolução do 
conhecimento geográfico 

Capacidade interdisciplinar do 
conhecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação quanto aos 
conhecimentos geográficos  

 
 

Domínio e ensino dos 
conteúdos geográficos 

Domínio do conteúdo 
especifico e das técnicas 

geográficas 

Interpretar as propostas das 
principais escolas geográficas 

Compreensão de diferentes 
relações de tempo e espaço 

geográfico 

 
 

Dimensões teórico-práticas da 
geografia 

Articulação do conhecimento 
teórico à prática docente 

Domínio de concepções 
metodológicas na análise das 

relações sociogeográficas 

 
 

Operacionalização dos 
conceitos e categorias 

geográficas 

Participação ativa nos 
acontecimentos da 
contemporaneidade 

Produzir e aplicar o 
conhecimento geográfico 

Proceder análises e 
representações dos problemas 

geográficos 

 
 
 
 
 
 
 

Formação crítica-reflexiva 

 
Formação do pesquisador no 

ensino de geografia 

Disposição para pesquisa 

 

Autonomia no processo de 
construção de 

autoconhecimento 

 
Preparação a formação 

continuada 

Gosto pelo estudo e leitura 

Domínio de bases teórico-
metodológicas 

 
Impactos positivos na 
comunidade escolar 

Preocupação quanto aos 
problemas socioambientais 
Participar do aprimoramento 
das abordagens cientificas 

Compreensão da sua inserção 
no processo educacional 

Entendimento das relações 
entre a atividade profissional e 

as questões socais 
Fonte: Organizado pela autora, 2021. 

 



 

Nesta etapa da pesquisa procuro identificar se os discursos presentes nos 

objetivos do curso também estão impressos nas expectativas criadas ao perfil 

profissional dos professores/as de Geografia. Em vista disso, as categorias que 

emergiram dos perfis estão diretamente atreladas as categorias emergentes dos 

objetivos específicos – transformadas agora em categorias intermediárias – para que 

possamos comparar as perspectivas proporcionadas e esperadas nos cursos de 

Geografia Licenciatura das universidades estudadas.  

Em relação a “Formação para a docência “(categoria inicial) temos a primeira 

categoria intermediária a “Relação com as políticas públicas educacionais” que de 

maneira indireta impacta na construção de um profissional que esteja disposto a 

“Elaboração e execução de projetos de ensino” (categoria emergente) que estejam 

atreladas as políticas públicas educacionais. Esta categoria emergente aparece como 

um ponto esperado como perfil apenas em um dos PPCs analisados, o da UDESC.  

Seguindo ainda “Formação para docência” (categoria inicial) tem-se outra 

intermediária, as “Habilidades para atuar nas redes públicas ou privadas”, a qual faz 

emergir outras duas categorias emergentes. A primeira sendo a “Capacidade para 

atuar nos níveis fundamentais e médios de ensino” e a outra, “Propiciar ambientes 

que modifiquem as formas de aprender geografia”. Ambas as categorias dizem a 

respeito da atuação direta em sala de aula, o que se espera em um perfil profissional 

após os objetivos dos cursos terem sido “alcançados”. A primeira categoria emergente 

aparece descrita em apenas no PPC analisado da UDESC, sendo que a segunda 

categoria aparece também uma vez no mesmo PPC anterior.  

Ainda discorrendo sobre a “Formação para docência” (categoria inicial) temos 

como categoria intermediária a “Articulação entre o ensino e a pesquisa”. Desta nota-

se a emergência de apenas uma categoria, o “Desenvolvimento de projetos de 

pesquisa cientifica”. Essas categorias são importantes ao serem destacadas visto que 

ao desenvolver projetos de pesquisa, dentro e fora da universidade. Reforça-se um 

espaço conceitual constituído por educadores que sejam comprometidos com a 

pesquisa, ou seja com a inovação e discussão de ideias sobre o ensino e a 

aprendizagem acerca dos desafios da formação pessoal e profissional do docente 

(NÓVOA, 2009). Essa categoria emergente se manifesta nos PPCs analisados da 

UEM e UDESC.  

 Dando sequência a “Formação para docência” (categoria inicial), percebemos 

o “Desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas” como categoria 
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intermediária, a qual é composta por outras duas categorias emergentes, quando 

relacionada aos perfis profissionais, o fato de o profissional estar atualizado quanto ao 

desenvolvimento didático-pedagógico e na “Evolução do conhecimento geográfico” e 

de ter “Capacidade interdisciplinar do conhecimento”. Estas são categorias que 

surgem a partir das demandas da contemporaneidade, que exigem profissionais 

capazes de compreender as questões mais atuais do cotidiano, porém aparecem 

destacadas, separadamente, a primeira surge no PPC da FURG e a segunda 

categoria no PPC da UDESC.  

  Seguindo para análise de outra categoria inicial, a “Formação quanto aos 

conhecimentos geográficos”, início com a categoria intermediária de “Domínio e 

ensino dos conteúdos geográficos”, a qual emergem outras três categorias. A primeira 

categoria emergente é o “Domínio do conteúdo especifico e das técnicas geográficas”, 

a segunda diz respeito a “Possiblidade de Interpretar as propostas das principais 

escolas geográficas”, e por fim, a categoria emergente de “Compreensão de diferentes 

relações de tempo e espaço geográfico”.  

Essas três categorias emergentes compreendem que para uma formação 

inicial qualificada do/a professor/a de Geografia é preciso valorizar a Geografia 

enquanto ciência escolar, sendo assim, compreender os conceitos e conteúdo da 

ciência geográfica. A primeira categoria emergente: o “Domínio do conteúdo 

especifico e das técnicas geográfica” aparece, explicitamente, em apenas um dos 

PPCs, no da FURG. A segunda categoria emergente: “Interpretar as propostas das 

principais escolas geográficas”, surge em apenas um dos PPCs também, no da 

UDESC. A terceira e última categoria emergente: “Compreensão de diferentes 

relações de tempo e espaço geográfico”, emerge também no PPC da Universidade do 

Estado de Santa Catarina.  

 Ainda em “Formação quanto aos conhecimentos geográficos” (categoria inicial) 

temos as “Dimensões teórico-práticas da geografia” (categoria intermediária) sendo 

dissolvida entre duas outras categorias emergentes: “Articulação do conhecimento 

teórico à prática docente” e “Domínio de concepções metodológicas na análise das 

relações sociogeográficas”. Quanto a articulação do conhecimento teórico à prática 

docente surge em dois PPCs analisados, o da UDESC e FURG, de forma a articular 

os conhecimentos teóricos da Geografia e da didática à prática docente.  

Ghedin (2004) enfatiza que o desenvolvimento profissional e o 

desenvolvimento curricular só poderão ocorrer, de maneira potencializadora, a partir 



 

de um processo que articule a teoria e a prática educativa. A categoria “Domínio de 

concepções metodológicas na análise das relações sociogeográficas” emerge em 

apenas um dos PPCs estudados, sendo o da UDESC. Esse domínio de concepções 

metodológicas surge quando o/a professor/a perpassa pelo ato de refletir sobre suas 

ações, tornando-se um professor reflexivo, que procura reelaborar suas práticas 

metodológicas e revisita seus resultados com a finalidade de analisar as relações 

sociogeográficas a qual está inserido/a.  

 Seguindo na categoria inicial: “Formação quanto aos conhecimentos 

geográficos” vê-se a “Operacionalização dos conceitos e categorias geográficas” 

como categoria intermediária. Desta emergem outras três categorias emergentes: 

“Participação ativa nos acontecimentos da contemporaneidade”, “Produzir e aplicar o 

conhecimento geográfico” e “Proceder análises e representações dos problemas 

geográficos”. Em relação a “Participação ativa nos acontecimentos da 

contemporaneidade”, é destacado em apenas um PPC, o da FURG, e surge com a 

ideia do/a professor/a estar conectado às mudanças no mundo a partir de uma escala, 

local, regional e até mesmo global. Ao emergir a categoria de “Produzir e aplicar o 

conhecimento geográfico”, vemos em apenas um dos PPCs, o da UEM. Esta categoria 

emergente conversa com uma identidade profissional voltada a técnica e ao ensino 

tecnólogo, visto que prioriza a aplicação técnica do conhecimento geográfico, dessa 

forma percebesse que não é um discurso apontado em todos os PPCs analisados. 

Por fim temos a categoria emergente de “Proceder análises e representações dos 

problemas geográficos”, aparecendo também no PPC da UEM, sendo que prioriza, 

mais uma vez, um viés mais técnico do ensino de Geografia.  

 A última categoria inicial a ser discutida em relação ao perfil profissional 

esperado pelos/as futuros/as professores/as de Geografia diz respeito a “Formação 

crítica-reflexiva”, a qual está atrelada a outras 04 categorias intermediárias. A primeira 

categoria intermediária, “Formação do pesquisador no ensino de geografia”, engloba 

duas categorias emergentes, as quais conversam entre si, sendo a “Disposição para 

a pesquisa” e a “Autonomia no processo de construção de autoconhecimento”. A 

“Disposição para pesquisa” está presente diretamente, em apenas em um PPC, o da 

FURG e o processo autônomo surge em outro, no da UDESC, mesmo que a pesquisa 

se constitua a partir de uma autonomia e autoconhecimento do pesquisador, sendo 

que este exerce sua função de professor/a reflexivo, o qual questiona suas ações e 

as repensa dentro das possibilidades propostas.  



119  

 A “Formação crítica-reflexiva” (categoria inicial), tem ainda a “Preparação a 

formação continuada” como categoria intermediária, e dela emergem outras duas 

categorias, as quais também entrelaço uma com a outra. Para que ocorra de fato essa 

formação continuada é necessário que o professor/a pesquisador/a desenvolva o 

“Gosto pelo estudo e pela leitura” (categoria emergente), sendo este um traço 

esperado também pelo perfil profissional de apenas um PPC analisado, no da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG. O “Domínio de bases teórico-

metodológicas” (categoria emergente) também está atrelado a formação continuada, 

visto que é destacado com o intuito de proporcionar uma prática profissional de 

qualidade, tanto na pesquisa como em sala de aula. Essa categoria surge em um PPC 

apenas, o da UDESC.  

 Da próxima categoria intermediária, “Impactos positivos na comunidade 

escolar”, emergem duas outras: “Preocupação quanto aos problemas 

socioambientais” e “Participar do aprimoramento das abordagens cientificas”. Estas 

aparecem em dois PPCs distintos, a primeira no PPC da FURG, sendo voltada para 

uma discussão além da sala de aula, um/a professor/a que seja capaz, e que esteja 

preocupado, em debater o impacto ambiental e político na contemporaneidade. A 

segunda categoria, no PPC da UEM, versa acerca da participação do aprimoramento 

das abordagens científicas quanto ao conhecimento geográfico, como a anterior, é 

uma categoria que vai além dos contornos da escola, impacta a comunidade em geral 

e o conhecimento do próprio docente, quando esta busca se aprofundar nas 

abordagens científicas a qual propõe ensinar. 

 A última categoria intermediária a qual levanto discussão é a “Compreensão da 

sua inserção no processo educacional”, emergindo uma outra categoria que dialoga 

com esta, o “Entendimento das relações entre a atividade profissional e as questões 

socais”, aparecendo em apenas um PPC dos analisados, o da FURG. Sendo uma 

categoria que compreende o contexto o qual o/a futuro/a professor/a está inserido, 

novamente impactando muito além das fronteiras escolares.  

6.3.3 Categorias analíticas que surgem da unidade Ementa dos Estágios 
Supervisionados dos cursos 

 

      A última subseção que proponho analisar diz respeito a unidade das 

ementas dos Estágios Curriculares Supervisionados no Ensino de Geografia das 



 

universidades estudadas. Os intuitos de abordar a ementa dessas disciplinas vêm da 

necessidade compreender se os PPCs apresentam, nas ementas, elementos 

relacionados aos objetivos gerais e específicos, além das expectativas dos perfis 

profissionais, em suas disciplinas propostas. A ementa dos Estágios é o ponto de 

partida para compreendermos a concepção que os cursos de licenciatura pretendem 

com seus profissionais, podendo assim categorizarmos, mais adiante, tanto os PPCs 

quanto os próprios cursos em questão. Dessa forma, o Quadro 18 apresenta as 

ementas e objetivos propostos pelas disciplinas de Estágios Supervisionados das IES 

analisadas.   

 

Quadro 18: Ementas e Objetivos das Disciplinas de Estágio Supervisionado das IES analisadas. 

IES ESTÁGIOS EMENTAS E OBJETIVOS DAS DISCIPLINAS 

 
UEM 

 
 
 

Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Ensino de Geografia I 

Ementa: Estudo do processo ensino-aprendizagem relativo ao 
exercício da prática docente no Ensino Fundamental e Médio. 
Planejamento, instrumentação e execução do Estágio 
Supervisionado em Ensino de Geografia.  
Objetivos: Habilitar a elaboração e execução das atividades 
pertencentes à profissão de professor. Desenvolver a 
capacidade operacional do aluno em atividades que envolvam 
planejamento, execução e avaliação. Avaliar as condições de 
qualificação para o exercício profissional. 

 
 
 

Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Ensino de Geografia II 

Ementa: Estudo do processo ensino-aprendizagem relativo ao 
exercício da prática docente no Ensino Fundamental e Médio. 
Planejamento, instrumentação e execução do Estágio 
Supervisionado em Ensino de Geografia.  
Objetivos: Habilitar a elaboração e execução das atividades 
pertencentes à profissão de professor. Desenvolver a 
capacidade operacional do aluno em atividades que envolvam 
planejamento, execução e avaliação. Avaliar as condições de 
qualificação para o exercício profissional.  

 
UDESC 

 
 
 

Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia I 

Histórico das propostas de ensino de Geografia no Brasil e 
suas diferentes abordagens metodológicas. Objetivos do 
ensino da Geografia na atualidade. O ensino de Geografia, a 
formação do professor e a pesquisa no ensino de Geografia. 
Propostas educacionais em vigência; livros didáticos; 
avaliação no ensino de Geografia na educação básica. A 
formação em campo: observação da prática pedagógica da 
Geografia escolar na Educação Básica e do cotidiano escolar. 
O uso do diário decampo. Elaboração de projetos de ensino 
em Geografia Escolar. Relatório de observação. 

 
 

Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia II 

A formação do educador em Geografia em campo: 
desenvolvimento do projeto de ensino em Geografia Escolar 
na Educação Básica. Elaboração de instrumentos didáticos. 
Avaliação do processo de aprendizagem. A escrita como 
registro reflexivo da prática através do diário de campo. 
Elaboração do relatório de estágio. Seminário de socialização 
do estágio. 

 
 

Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia III 

A formação do educador/pesquisador em Geografia em 
campo: observação, elaboração e desenvolvimento de 
projetos e/ou oficinas de aprendizagem em espaços formais 
e/ou informais de educação. Pesquisa temática e de 
estratégias educacionais; avaliação da aprendizagem; escrita 
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como registro reflexivo; relatório da experiência; seminário de 
socialização do estágio. 

 
FURG 

 
Estágio em Geografia I 

Contextualização, gestão, conhecimento de Projeto Político 
Pedagógico e análise conjunta com Professor dos livros 
didáticos de Geografia de uma Escola de Ensino Fundamental 
do Município. 

 
Estágio em Geografia II 

Contextualização, gestão, conhecimento de Projeto Político 
Pedagógico e análise conjunta com Professor dos livros 
didáticos de Geografia de uma Escola de Ensino Médio do 
Município. 

Estágio em Geografia III 
(antes do Estágio II) 

Preparação e realização do Estágio Supervisionado em sala 
de aula em uma Escola de Ensino Fundamental do Município. 

 Estágio em Geografia IV Preparação e realização do Estágio Supervisionado em sala 
de aula em uma Escola de Ensino Médio do Município. 

Fonte: Organização da autora, 2021. 

  

Fazendo uso, ainda, da metodologia proposta, a ATD, sigo desconstruindo os 

discursos dos projetos pedagógicos em estudo. Primeiramente aponto que a primeira 

universidade, UEM, dispõe de apenas duas disciplinas de Estágio com ementas 

distintas. A segunda IES, UDESC, propõe três disciplinas de Estágio, também com 

ementas e propostas diferentes e a terceira universidade, a FURG, que consta com 

quatro disciplinas de Estágio, duas relacionam a contextualização das práticas e 

gestão dos projetos políticos pedagógicos e outros dois direcionados para a própria 

realização dos estágios.  

Portanto, a partir desses discursos apliquei a Análise Textual Discursiva 

categorizando as ementas em si, para tal fiz uso das mesmas categorias iniciais, que 

emergiram dos objetivos gerais e servem de norte para minhas análises. Como 

categorias intermediárias utilizei as categorias que surgiram nos perfis profissionais 

dos cursos, com a finalidade de perceber se o que os cursos propõem como perfil dos 

futuros profissionais realmente emergem nas ementas das disciplinas de Estágio. Das 

unidades de análise, Ementa dos Estágios, emergem 31 novas categorias, as quais 

nem sempre estão em consonância com as categorias intermediárias, ou seja, com o 

perfil profissional. A categorização em questão está expressa no quadro abaixo 

(Quadro 19).  

 

Quadro 19: Categorização das Ementas da Disciplina de Estágio das IES analisadas. 

CATEGORIAS INICIAIS CATEGORIAS 
INTERMEDIÁRIAS 

CATEGORIAS EMERGENTES 

 
 
 
 

Elaboração e execução de 
projetos de ensino 

Planejamento, execução e 
instrumentação do Estágio 

 
 

Exercício a prática docente no 
Ensino Fundamental 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação para a docência  

Capacidade para atuar nos 
níveis fundamentais e médios 

de ensino 

Exercício a prática docente no 
Ensino Médio 

Habilitar a execução das 
atividades pertencentes à 

profissão docente 

 
Propiciar ambientes que 
modifiquem as formas de 

aprender geografia 

 
Estudo das diferentes 

abordagens metodológicas 

 
 

Desenvolvimento de projetos 
de pesquisa cientifica 

A formação docente e a 
pesquisa no ensino de 

Geografia 

Pesquisa Temática e de 
estratégias educacionais 

Atualizado quanto ao 
desenvolvimento didático-

pedagógico e na evolução do 
conhecimento geográfico 

Observação da prática 
pedagógica no cotidiano 

escolar 

Estudo dos livros didáticos 

Análise dos livros didáticos de 
uma escola do Ensino 

Fundamental do Município 

Análise dos livros didáticos de 
uma escola do Ensino Médio 

do Município 

Capacidade interdisciplinar do 
conhecimento 

Desenvolvimento de oficinas e 
projetos de aprendizagem em 

espaços formais e informais de 
educação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação quanto aos 
conhecimentos geográficos  

Domínio do conteúdo 
especifico e das técnicas 

geográficas 

Avaliação do ensino de 
Geografia na Educação Básica 

Interpretar as propostas das 
principais escolas geográficas 

Histórico das propostas de 
ensino de Geografia no Brasil 

Compreensão de diferentes 
relações de tempo e espaço 

geográfico 

------ 

Articulação do conhecimento 
teórico à prática docente 

Desenvolver a capacidade 
operacional do futuro professor 

Domínio de concepções 
metodológicas na análise das 

relações sociogeográficas 

Estudo do processo ensino-
aprendizagem 

Avaliação do processo de 
aprendizagem 

Participação ativa nos 
acontecimentos da 
contemporaneidade 

Propostas educacionais em 
vigência 

 
Produzir e aplicar o 

conhecimento geográfico 

Elaboração de projetos de 
ensino em Geografia Escolar 

Elaboração de instrumentos 
didáticos 
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Proceder análises e 
representações dos problemas 

geográficos 

Objetivos do ensino de 
Geografia na atualidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação crítica-reflexiva 

 
 
 

Disposição para pesquisa 

 

Elaboração do Relatório de 
Estágio 

Relatório de experiência 

Elaboração do relatório de 
observação 

Gestão e conhecimento do 
projeto pedagógico 

Autonomia no processo de 
construção de 

autoconhecimento 

A escrita como registro 
reflexivo da prática 

O uso do diário de campo 

Gosto pelo estudo e leitura A formação docente em campo 

Domínio de bases teórico-
metodológicas 

Avaliação das condições de 
qualificação para o exercício 

profissional 

Preocupação quanto aos 
problemas socioambientais ----- 

Participar do aprimoramento 
das abordagens cientificas 

Seminário para socialização do 
Estágio 

Entendimento das relações 
entre a atividade profissional e 

as questões socais ----- 

Fonte: Organizada pela autora, 2021. 

 

Em relação a categoria inicial, “Formação para a docência”, temos a primeira 

categoria intermediária: “Elaboração e execução de projetos de ensino”, a qual 

emerge apenas uma categoria, o “Planejamento, execução e instrumentação do 

Estágio”. Optei por alinhar essas categorias visto que o Estágio é um dos momentos 

em que se elabora e executa alguns dos projetos de ensino articulados no curso. Essa 

categoria está expressa em apenas em um dos PPCs, no da UEM, porém em todas 

ementas de seus estágios, de uma maneira genérica.  

Na sequência aponto a “Capacidade para atuar nos níveis fundamentais e 

médios de ensino” (categoria intermediária) a qual emergem outras três categorias, o 

“Exercício da prática docente no Ensino Fundamental”, o “Exercício da prática docente 

no Ensino Médio” e “Habilitar a execução das atividades pertencentes à profissão 

docente”. Categorizei esses discursos para dar sentido a prática de Estágio em si, na 

forma de exercer de fato a prática docente nessas disciplinas, sendo que para Nóvoa 

(2009) é necessária atenção, e um certo cuidado, aos primeiros anos de exercício 

profissional dos futuros professores nas escolas, começando pela prática dos 



 

estágios, além de ser um dos princípios que asseguram a aprendizagem docente e o 

próprio desenvolvimento profissional do docente. As três categorias aparecem em 

todos os PPCs, de forma direta e indireta, em pelo menos um dos estágios propostos.  

Quanto a categoria intermediária “Propiciar ambientes que modifiquem as 

formas de aprender geografia”, vejo emergir o “Estudo das diferentes abordagens 

metodológicas”, que proporciona ao estudante a compreensão de fatores e aspectos 

relacionados a práxis docente e a própria atuação do/a futuro/a docente em sala de 

aula. Dito isso, percebe-se esse discurso e proposta em apenas um estágio do PPC 

da UDESC, sendo este o primeiro estágio, do curso em questão, que prioriza a 

observação como início da prática pedagógica. 

Ainda relacionando a “Formação para docência” abordo o “Desenvolvimento de 

projetos de pesquisa cientifica” (categoria intermediária) e desta surgem outras duas, 

A “Formação docente e a pesquisa no ensino de Geografia” e a “Pesquisa Temática 

e de estratégias educacionais”. Ambas as categorias emergentes versam sobre a 

pesquisa no âmbito dos Estágios, sendo este um momento o qual o/a estudante possa 

pensar e repensar na sua prática, tornando-se, cada vez mais, um profissional 

completo e que reflete sobre sua práxis docente. As questões que envolvem a 

pesquisa no ensino de Geografia e a pesquisa voltada para estratégias educacionais 

emergem de apenas um PPC, no da UDESC, sendo destacado em dois dos três 

estágios que a universidade propõe.  

Como categoria intermediária “Atualizado quanto ao desenvolvimento didático-

pedagógico e na evolução do conhecimento geográfico”, alinho outras 04 categorias 

emergentes que relacionam o pedagógico a alguns conhecimentos e ferramentas 

didáticas do ensino de Geografia. A primeira dispõe acerca da “Observação da prática 

pedagógica no cotidiano escolar”, que compreendo como sendo o momento em que 

o/a estudante entra em contato direto com o contexto escolar e a prática em sala de 

aula, criando a primeira impressão do/a futuro/a docente em seu meio atuação.  

Mesmo assim, essa categoria só aparece em evidência em um PPC, o da 

UDESC, e dos seus três estágios a observação é destacada em dois deles. Como 

ferramenta didática categorizo os discursos que fazem referência ao uso ou estudo do 

livro didático, o “Estudo dos livros didáticos”, de uma forma geral emerge em um dos 

três PPCs estudados, no da UDESC e em apenas um dos seus três estágios. A 

“Análise dos livros didáticos”, em relação ao Ensino Fundamental e Médio, emerge 

em outro PPC, no da FURG, destacado em dois dos seus quatro estágios.  
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A última categoria intermediária da “Formação para docência” (categoria inicial) 

é a “Capacidade interdisciplinar do conhecimento”, a qual conecto a apenas uma 

categoria emergente, o “Desenvolvimento de oficinas e projetos de aprendizagem em 

espaços formais e informais de educação”. Essa categoria em especifico é destacado 

em apenas um estágio, no PPC da UDESC, este Estágio, em sua ementa propõe que 

o desenvolvimento do seu terceiro Estágio aconteça em espaços não formais de 

educação geográfica, propondo novas estratégias pedagógicas e interdisciplinares.  

Quanto a próxima categoria inicial, a “Formação quanto aos conhecimentos 

geográficos”, destaco o “Domínio do conteúdo especifico e das técnicas geográficas” 

como categoria intermediária. À está, alinho apenas uma categoria emergente, a 

“Avaliação do ensino de Geografia na Educação Básica”, que aparece em apenas um 

PPC, no da UDESC e em um estágio dos seus três propostos. Esse Estágio em 

questão, em sua ementa, propõe uma observação da prática docente, ou seja, sugere 

que sejam avaliados os aspectos do ensino de Geografia na Educação Básica.  

Dando sequência aponto a categoria intermediária de “Interpretar as propostas 

das principais escolas geográficas” conecto a categoria de “Histórico das propostas 

de ensino de Geografia no Brasil” (categoria emergente). Esta emerge em apenas um 

estágio, dos três propostos, da UDESC, que coloca a observação como pretensão 

inicial. Essa categoria direciona os entendimentos do histórico das propostas de 

ensino geográfico no Brasil.  

Quanto a “Compreensão de diferentes relações de tempo e espaço geográfico”, 

categoria intermediária que emergiu dos perfis profissionais, não fez emergir nenhuma 

categoria em relação as ementas das disciplinas de Estágio, ou seja, nenhum dos 

PPCs faz menção ao estudante compreender as distintas relações de tempo e espaço 

na ciência geográfica perante as ementas dos estágios.  

Ainda em “Formação quanto aos conhecimentos geográficos” (categoria 

inicial), aponto a “Articulação do conhecimento teórico à prática docente como 

categoria intermediária”. Nesta alinhei como categoria emergente: “Desenvolver a 

capacidade operacional do futuro professor”, a qual é destaque no PPC da UEM, e 

surge nos dois estágios que este PPC abarca. Atrelei essa categoria emergente à 

intermediária visto que para desenvolver uma capacidade operacional docente é 

preciso compreender a importância de articular a teoria à prática, com o intuito de 

atingir uma práxis docente. Sendo que é no momento dos estágios que percebemos 

a aquisição de conhecimento e podemos colocar a teoria em prática. 



 

Prosseguindo para a próxima categoria intermediária, o “Domínio de 

concepções metodológicas na análise das relações sociogeográficas”, percebo 

emergir duas novas categorias: o “Estudo do processo ensino-aprendizagem” e a 

“Avaliação do processo de aprendizagem”. A primeira é trazida na ementa dos dois 

estágios da UEM e versa sempre sobre o estudo do processo ensino-aprendizagem 

em relação ao ensino de Geografia e a prática docente, com o intuito de melhor 

planejar a execução dos estágios. A segunda categoria aparece disposto em duas 

universidades, a UEM e a UDESC. A UEM, traz, no seu total de dois estágios 

supervisionados, a avaliação das condições de qualificação de seu exercício 

profissional e a UDESC, em seus três estágios, também aborda as questões de 

avaliação, tanto no quesito de avaliar o ensino de Geografia na Educação Básica bem 

como a própria avaliação do processo de aprendizagem. 

A “Participação ativa nos acontecimentos da contemporaneidade” (categoria 

intermediária) foi atrelada como categoria emergente, nesta etapa da pesquisa, com 

as “Propostas educacionais em vigência”. Essa ligação foi feita devido a necessidade 

de compreensão dos acontecimentos políticos, sociais e educacionais da 

contemporaneidade que impactam diretamente no entendimento de pra onde vão e 

de onde vêm as propostas educacionais e curriculares em vigência. Essa categoria é 

abordada em apenas um estágio da Universidade do Estado de Santa Catarina. Este 

Estágio em questão compreende os aspectos referentes a observação das práticas e 

propostas docentes antes da atuação em sala de aula.  

 Da categoria intermediária de “Produzir e aplicar o conhecimento geográfico” 

emergem outras duas que se relacionam, a “Elaboração de projetos de ensino em 

Geografia Escolar” e a “Elaboração de instrumentos didáticos”. As duas categorias em 

questão são destaque nos dois primeiros, dos três estágios da mesma universidade, 

a UDESC, sendo que os projetos de ensino contam com a intervenção dos/as 

estudantes no contexto escolar em seu primeiro contato com o Estágio, já a 

elaboração de instrumentos didáticos surge como proposta no segundo Estágio desta 

IES, de forma que o mesmo contribua além das atividades docentes.  

A última categoria intermediária de “Formação quanto aos conhecimentos 

geográficos” (categoria inicial) é o “Proceder análises e representações dos problemas 

geográficos”, a qual emerge uma única categoria, “Objetivos do ensino de Geografia 

na atualidade”, a qual aparece em um dos estágios, dos três, da UDESC. Este ponto 

discorre sobre a importância dos/as estudantes em compreender os objetivos do 
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ensino de Geografia na atualidade e como a noção dos conceitos básicos da ciência 

geográfica influencia na maneira em que vemos e entendemos o mundo.  

Por fim, trago a categoria inicial de “Formação crítica-reflexiva” e suas 

categorias intermediárias para análise, destacando a “Disposição para pesquisa”, a 

qual faz emergir 04 novas categorias. Primeiramente, temos a “Elaboração do 

Relatório de Estágio”, que aparece como pré-requisito no segundo estágio de apenas 

uma das IES, a UDESC, como forma de avaliação e compreensão de que a escrita 

faz parte do registro reflexivo da prática docente. A segunda categoria, “Relatório de 

experiência”, aparece no terceiro Estágio da mesma IES de anteriormente, com a 

intenção de contribuir, novamente, com a escrita vista como registro reflexivo. A 

terceira categoria, “Elaboração do relatório de observação”, é abordada ainda na 

mesma universidade, porém em seu primeiro Estágio, o qual prioriza a observação no 

primeiro contato dos graduandos/as com a escola. Finalmente temos a categoria 

emergente de “Gestão e conhecimento do projeto pedagógico’, é destaque em apenas 

uma universidade, a FURG, em dois dos seus quatro estágios. É devido a 

necessidade contextualização e conhecimento do próprio PPC da universidade em 

questão.  

Em relação as categorias anteriores destaco novamente que apenas uma das 

três universidades, a UDESC, exige a escrita como forma de registro reflexivo em 

todos os seus estágios. Essas categorias estão alinhadas a categoria intermediária 

que valoriza a disposição para pesquisa, que aqui entendo como um ponto de partida 

dos relatórios de Estágio, que exigem a própria escrita reflexiva esteja atrelada a 

referenciais bibliográficos e documentais que enfatizem a importância dos estágios na 

formação docente.  

Incorporado a categoria inicial anterior, abordo a seguinte intermediária: 

“Autonomia no processo de construção de autoconhecimento”, a qual conta com duas 

categorias emergentes, A “Escrita como registro reflexivo da prática” e “O uso do diário 

de campo”. Ambas as categorias são destacadas na mesma universidade, a UDESC, 

que propõe em suas ementas de Estágio a construção de relatórios, visto que para a 

execução de tal escrita é necessário o uso de um diário de campo, com a finalidade 

de registrar, reflexivamente, as percepções emergentes nesta etapa do curso. 

Considero um processo autônomo sendo que proporciona a construção de um 

autoconhecimento, quando o futuro professor pensa e repensa a prática docente que 

observa e que atua no contexto escolar em que está inserido.  



 

Trago também categorias intermediárias que vão além do conhecimento 

pedagógico e geográfico, conversando com a compreensão reflexiva e até mesmo 

pessoal do futuro docente, como o “Gosto pelo estudo e leitura”, o qual emerge “A 

formação docente em campo”. Faço essa ligação uma vez que considero essencial 

para a formação docente o estudo e a leitura de obras e autores que enriqueçam as 

escritas e atuações desses profissionais, possibilidade que sua formação seja 

completa e problematizadora. Está destacada nos três estágios de apenas um dos 

PPCs analisados, o PPC da UDESC.  

Na sequência, apresento o “Domínio de bases teórico-metodológicas” 

(categoria intermediária) alinhada a “Avaliação das condições de qualificação para o 

exercício profissional”, como categoria emergente. Essa categoria surge nos dois 

únicos estágios da UEM, que em sua ementa destaca essas avaliações como 

objetivos dos Estágios Supervisionados do curso. 

Quanto a categoria intermediária “Preocupação quanto aos problemas 

socioambientais”, antes categoria emergente do perfil profissional dos cursos, não fez 

emergir nenhuma categoria emergente em relação a ementa e objetivos dos estágios 

das universidades estudadas, ou seja, as problemáticas socioambientais não são 

abordadas como prática nestas disciplinas.  

A categoria emergente “Seminário para socialização do Estágio”, surge da 

intermediária de “Participar do aprimoramento das abordagens cientificas”. A 

socialização do Estágio em forma de seminários é destaque na ementa de duas 

disciplinas de Estágio – Estágio Curricular Supervisionado em Geografia II e III – de 

apenas uma das IES, a UDESC. Optei prela associação das duas categorias visto que 

a divulgação de pesquisas e relatos de experiencia na docência, e na área 

educacional de maneira geral, aprimora a pesquisa, o ensino e até mesmo a extensão.  

Por fim, destaco a categoria intermediária de “Entendimento das relações entre 

a atividade profissional e as questões socais”, a qual não faz emergir categoria alguma 

nas ementas estudadas. Nenhuma das disciplinas de Estágio discute a importância 

ou a necessidade de compreender as relações entre a atividade profissional docente 

e as questões sociais. Sendo que, Oliveira (2016) enfatiza que o delineamento do 

trabalho docente se dá no exercício de ações cotidianas no ambiente cultural, visto 

que é neste ambiente que também se constituem as práticas educacionais e 

institucionais. 
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São grandes os desafios entre a formação acadêmica e a atuação docente no 

cotidiano da sala de aula. Existe uma complexidade de elementos que se articulam e 

que contribuem para o desenvolvimento da prática pedagógica. A trajetória da 

formação envolve a constituição da identidade profissional do/a professor/a, e precisa 

estar pautada numa abordagem que privilegie o mesmo como sujeito do processo de 

ensino, que construa sua prática num contínuo processo de reflexão sobre a atividade 

de ensinar. Com condições de enfrentar diferentes situações no seu cotidiano de 

trabalho. Uma formação que promova a autonomia profissional para que o/a 

professor/a seja capaz de produzir conhecimentos e articular teoria e prática.   

O intuito dessa subseção de análises foi de elucidar os discursos sobre 

formação e identidade docente presente nos PPCs das universidades estudadas, 

percebendo se o próprio documento proporciona possibilidades para a formação que 

eles mesmos almejam promover. Para tal, lancei mão da Análise Textual Discursiva, 

que viabilizou desconstruir as unidades de sentido em categorias para análise, dessa 

forma utilizei como categorias base as emergentes dos Objetivos dos cursos, visto 

que são estes que ditam o norte de cada um dos cursos de Geografia Licenciatura 

das IES.  

A partir dessas categorias segui analisando outros fatores que impactam na 

formação e identidade docente, como o perfil profissional e as ementas dos estágios. 

Sendo assim, os perfis dialogam com os objetivos, uma vez que o perfil profissional 

esperado tem relação com os objetivos propostos para os cursos e as ementas 

materializam o que é almejado dos perfis, visto que os perfis são concretizados com 

a proposição das ementas das diferentes disciplinas que compõem o percurso de 

formação.  

 

6.4 O discurso e as materialidades dos estágios nas Universidades da 

região Sul na contribuição para a identidade profissional dos cursos  

 

Nesta subseção direciono meus esforços analíticos no entendimento dos 

discursos curriculares que emergiram nos PPCs por meio das observações apontadas 

na subseção anterior, compondo assim a superfície de análise desta pesquisa. 

Inicialmente, proponho discutir aqui as categorias que emergem dos objetivos gerais, 

visto que estabeleci estas como categorias base, para assim categorizar a tipologia 

de formação de cada um dos cursos de Geografia Licenciatura das IES analisadas. 



 

Como tipologia e caracterização dos cursos me baseio em Silva (2016), que em sua 

dissertação caracteriza seus estudos em três identidades distintas para cada curso: a 

identidade bacharelesca, a identidade mista e a identidade especifica para docência.  

Para relacionar estas características me apoio nas categorias que emergiram da 

ementa dos estágios curriculares supervisionado e no perfil dos profissionais 

propostos pelos cursos, para assim compreender de que forma essa identidade 

docente se materializa, ou não, nos discursos curriculares e documentais nesses 

cursos de formação docente. Para tal, a Figura 04 propõe um esquema que expõe 

quais categorias emergentes surgem das categorias as quais chamei de base para 

este estudo. Nesse momento é válido destacar, novamente, que estas categorias 

advêm dos discursos das ementas dos PPCs analisados, ou seja, nada mais é do que 

uma síntese e categorização de ideias do que é proposto pelos estágios nas 

universidades.  

Considero que nesta etapa, quase que final da pesquisa, que a IES que mais 

compreender categorias, sejam elas basilares ou não, está mais próximo da tipologia 

que Silva (2016) nominou de identidade especifica para docência, visto que estará 

proporcionando ao estudante o máximo de categorias base, e emergentes, possível. 

São estas categorias que acredito direcionar para uma formação completa e que atinja 

a práxis docente nos cursos de formação de professores e professoras de Geografia.  
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Figura 04: Esquema da relação das categorias emergentes das ementas dos estágios alinhadas as categorias base  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.  

 



 

 Dessa forma apresento no Quadro 20 o alinhamento das categorias 

emergentes às IES e seus estágios, demonstrando em quais disciplinas e 

universidades cada categoria emerge, sejam elas em apenas uma IES ou nas três 

analisadas. O esquema acima (Figura 04), está presente nesta etapa da pesquisa 

para que seja possível compará-lo com o quadro seguinte, compreendendo a 

diversidade de categorias que emergiram nos discursos das ementas por meio das 

categorias base.  

Vallerius (2017) afirma que são diversas as facetas que impactam e influenciam 

em cenários que indicam que a formação docente não é única, mas sim plural e 

diversa, visto sua variedade de práticas sociais, os diferentes focos que os cursos 

ofertam, as pluralidades frente os aspectos de formação inicial e continuada, dentro 

outros. No entanto, para o autor, existem pontos de convergência entre esses cursos 

de formação, além de elementos que consideramos recorrentes e esperados no 

âmbito de um curso de formação. Ao concordar com o autor em questão elaborei a 

tabela abaixo (Quadro 20) que demonstra exatamente esses questionamentos de 

divergências e convergências dos cursos analisados.  

 

Quadro 20: Alinhamento das categorias emergentes em cada IES e em seus devidos estágios. 

CATEGORIAS 
EMERGENTES DAS 

EMENTAS DOS ESTÁGIOS 

IES ESTÁGIOS  

Planejamento, execução e 
instrumentação do Estágio 

UEM  Estágio Curricular 
Supervisionado em Ensino 

de Geografia I e II 

Exercício a prática docente 
no Ensino Fundamental 

UEM  
  

Estágio Curricular 
Supervisionado em Ensino 

de Geografia I e II 

FURG  Estágio em Geografia III 
(antes do Estágio II) 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia II 

Exercício a prática docente 
no Ensino Médio 

UEM 
 

Estágio Curricular 
Supervisionado em Ensino 

de Geografia I e II 

FURG  Estágio em Geografia IV 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia II 

Habilitar a execução das 
atividades pertencentes à 

profissão docente 

UEM Estágio Curricular 
Supervisionado em Ensino 

de Geografia I e II 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia II e III 
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FURG Estágio em Geografia III 
(antes do Estágio II) e IV 

Estudo das diferentes 
abordagens metodológicas 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia I 

A formação docente e a 
pesquisa no ensino de 

Geografia 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia I e III 

Pesquisa Temática e de 
estratégias educacionais 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia III 

Observação da prática 
pedagógica no cotidiano 

escolar 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia I e III 

Estudo dos livros didáticos UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia I 

Análise dos livros didáticos 
de uma escola do Ensino 
Fundamental do Município 

FURG Estágio em Geografia I 

Análise dos livros didáticos 
de uma escola do Ensino 

Médio do Município 

FURG Estágio em Geografia II 

Desenvolvimento de oficinas 
e projetos de aprendizagem 

em espaços formais e 
informais de educação 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia III 

Avaliação do ensino de 
Geografia na Educação 

Básica 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia I 

Histórico das propostas de 
ensino de Geografia no 

Brasil 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia I 

Desenvolver a capacidade 
operacional do futuro 

professor 

UEM Estágio Curricular 
Supervisionado em Ensino 

de Geografia I e II 

Estudo do processo ensino-
aprendizagem 

UEM Estágio Curricular 
Supervisionado em Ensino 

de Geografia I e II 

Avaliação do processo de 
aprendizagem 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia II e III 

UEM Estágio Curricular 
Supervisionado em Ensino 

de Geografia I e II 

Propostas educacionais em 
vigência 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia I 

Elaboração de projetos de 
ensino em Geografia Escolar 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia I e III 



 

Elaboração de instrumentos 
didáticos 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia II 

Objetivos do ensino de 
Geografia na atualidade 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia I 

Elaboração do Relatório de 
Estágio 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia II 

Relatório de experiência UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia III 

Elaboração do relatório de 
observação 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia I 

Gestão e conhecimento do 
projeto pedagógico 

FURG Estágio em Geografia I e II 

A escrita como registro 
reflexivo da prática 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia II e III 

O uso do diário de campo UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia I e II 

A formação docente em 
campo 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 
Geografia I, II e III 

Avaliação das condições de 
qualificação para o exercício 

profissional 

FURG Estágio Curricular 
Supervisionado em Ensino 

de Geografia I e II 

Seminário para socialização 
do Estágio 

UDESC Estágio Curricular 
Supervisionado em 

Geografia II e III 

Fonte: Organizada pela autora, 2021. 

 

Diante do que foi exposto até aqui, com base nas leituras e análises decorrentes 

da pesquisa, podemos destacar algumas particularidades aos elementos e/ou 

categorias que compõem uma identidade profissional do/a professor/a de Geografia 

nos cursos de formação. As categorias base representam uma certa idealização do 

que todos os Estágios Supervisionados deveriam abarcar em suas ementas, e as 

categorias emergentes demonstram o que realmente surge destas. A Figura 05 a 

seguir, manifesta exatamente esses sentidos, visto que direciona quais as 

particularidades, pluralidades, divergências e convergências, e ainda as identidades 

propostas por cada curso em seus estágios. 

Sendo está um radar de distribuição categórica das categorias base por 

universidade analisada, expondo quantas categorias emergentes, anexadas as 

categorias base, cada IES apresenta em suas disciplinas de Estágio, compreendo 



135  

uma síntese do foi, e vem sendo pesquisado acerca dessas universidades.  

 

Figura 05: Radar de distribuição categorica das categorias base por IES. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.  

 

Ao observarmos o gráfico radar com a distribuição categórica, entende-se que 

quanto mais equiláteros forem os triângulos mais categorias emergentes as IES 

apresentam em suas ementas das disciplinas de Estágio.  

Sendo assim, percebe-se que a UDESC, aqui representada pela linha verde, 

apresenta 09 categorias emergentes alinhadas a categoria base “Formação para 

docência”. A UDESC também manifesta 07 categorias emergentes em relação a 

“Formação quanto aos conhecimentos geográficos”, acerca da categoria base 

“Formação crítica-reflexiva” a Universidade do Estado de Santa Catarina compreende 

também 07 categorias emergentes. Dessa forma, a IES em questão, totaliza 23 

categorias emergentes das 30 elencadas.   

A Universidade Estadual de Maringá, a UEM, exprime 04 categorias emergentes 

no âmbito da categoria base de “Formação para docência”, enquanto que para a 
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categoria base “Formação quanto aos conhecimentos geográficos” a IES aponta 03 

categorias emergentes. Por fim, em relação a categoria base de “Formação crítica-

reflexiva”, a UEM não expressa nenhuma categoria emergente, ou seja, na ementa de 

seus estágios não estão presentes aspectos que influenciam em uma formação a qual 

o/a estudante reflita sobre sua prática docente. Dessa forma nota-se que a UEM 

abrange apenas 07 categorias emergentes das 30 totais. 

No que diz respeito a Universidade Federal do Rio Grande – FURG, pronunciam-

se 05 categorias quanto a “Formação para docência”. Acerca da “Formação quanto 

aos conhecimentos geográficos” não vemos nenhuma categoria emergente ser 

atrelada a categoria base nas ementas das suas disciplinas de Estágio, isso significa 

que não surgem elementos que discorrem diretamente sobre conceitos ou conteúdos 

geográficos nos estágios, ou até mesmo acerca do ensino de Geografia. Quanto a 

categoria base “Formação crítica-reflexiva” vê-se emergir apenas duas categorias 

emergentes, portanto a FURG, assim como a UEM, engloba 07 das 30 categorias 

emergentes analisadas ao longo desta pesquisa.  

Reitero a complexidade que compreende definir, ou não definir os cursos de 

formação em Geografia, sejam em identidades bacharelescas, mistas ou voltados 

para docência. Porém, creio que em alguns aspectos cada curso aqui estudado tende 

a uma dessas identidades, quando analisados cada elemento de seus PPCs. 

 Percebe-se, desde sua construção curricular que o curso de Geografia da UEM 

apresenta uma grade comum aos cursos de licenciatura e bacharelado, além de que 

em seus estágios não se vê a emergência de categorias que dialoguem com a 

formação crítica-reflexiva do docente, podendo-se dizer assim que o PPC e o próprio 

curso tendem a uma identidade que valoriza o bacharelado e não a potencialidade da 

práxis docente.  

O processo formativo se inicia, primeiramente por meio dos desenhos curriculares 

propostos pelo curso de formação docente, visto que “o currículo é uma questão de 

saber, identidade e poder” (COSTA E SILVA, 2011, p. 7849) além de dispor desse 

caráter de papel formativo. Este se constrói a partir do indivíduo como sujeito, visando 

à prática de identidades que são partilhadas por estes sujeitos, fundamentadas em 

cenários particulares que podem compreender sentimentos, atitudes e até 

expectativas perante o processo formativo profissional identitário do/a professor/a de 

Geografia (COSTA E SILVA, 2011).  

Quando destaco as identidades profissionais presentes no PPC da Universidade 
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Federal do Rio Grande saliento que esta não abrange discursos acerca da formação 

quanto aos conhecimentos geográficos nas ementas dos estágios. À primeira vista 

pode-se entender essa categoria como uma posição de identidade bacharelesca, mas 

é exatamente o oposto que pretendi ao elencá-la, visto que nela faço emergir 

categorias que discursam sobre o ensino de Geografia e dispositivos para a 

elaboração de instrumentos didáticos para tal ensino. Dito isso, considero aqui que a 

identidade que mais se aproxima dos diálogos presentes no PPC deste curso propicia 

uma identidade mista, que por vezes proporciona aspectos da formação docentes e 

outras não os considera, ou considera de forma genérica. Concebo que o PPC, 

ocasionalmente não procura interromper a dicotomia entre a teoria e prática, não 

viabiliza a ideia de que os conhecimentos geográficos necessitam estar atrelados aos 

conhecimentos docentes.  

É por meio de movimentos pedagógicos e associações entre a teoria e prática 

que, segundo Nóvoa (2009), se fortalecem os sentimentos de pertencimento e 

principalmente de identidade profissional, visto que este é um elemento fundante no 

processo de apropriação de mudanças e transformações nas práticas concretas de 

intervenção em sala de aula.  

Em relação a Universidade do Estado de Santa Catarina percebemos emergir um 

maior número de categorias do que as outras universidades analisadas, 

compreendendo assim todas as três grandes categorias base. Ainda dialogando com 

quais identidades emergem dos cursos de Geografia Licenciatura, pode-se dizer que 

o PPC da UDESC é o que mais se aproxima de uma identidade voltada para a 

docência. O documento, desde seus objetivos até as ementas dos estágios, se 

preocupa em suprimir a dicotomia entre teoria e prática e desenvolver uma ponte entre 

a Geografia acadêmica e a geografia, sem desconsiderar os conhecimentos 

geográficos ou saberes docentes. Apesar disso, não deixo de enfatizar que o curso 

não atende todas as categorias que considero elementares para o processo de 

formação docente, como a categoria de “Desenvolver a capacidade operacional do 

futuro professor”.  

Os PPCs são documentos importantes que proporcionam um guia para as 

disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado, visto que exploram os objetivos e 

perfis profissionais indispensáveis para a formação do/a professor/a de Geografia. A 

vista disso entende-se que, devido a subjetividade da identidade profissional docente, 

seja imprescindível uma construção coletiva que reconheça e enfatize a importância 



 

do estágio como um campo importante na constituição da formação da identidade 

dos/as professores/as de Geografia.  

O Estágio se caracteriza por ser um espaço/tempo de descobertas e elucidações 

acerca da formação inicial, exercendo uma influência direta e significativa no âmbito 

da formação da identidade profissional docente (VALLERIUS, 2017). O autor ainda 

salienta que os estágios incentivam os sujeitos a se descobrirem professores/as e 

profissionais da docência, compreendendo que o Estágio, ao ser desempenhado com 

responsabilidade, compromisso, respeito aos sujeitos e seus contextos, detém da 

capacidade de potencializar a formação e constituição da identidade docente dos/das 

professores/as de Geografia. 

Para Santos (2018, p. 67) o estágio supervisionado tem um papel importante no 

percurso de formação inicial, pois “possibilita um aprendizado imperativo para que os 

licenciandos possam refletir acerca da docência, teorizando sobre o seu objeto de 

estudo e de ensino, na perspectiva da realidade que vivenciará na condição de 

docente”. 

Vejo a necessidade de evidenciar que não existe uma fórmula ou um documento 

que materializa um curso ideal para a formação inicial de professores/as. Também 

não há aqui uma intenção de apresentar ou evidenciar um PPC certo ou errado, uma 

formação adequada ou não. Existem, afinal, cursos que potencializam certas 

identidades, cursos que priorizam alguns modelos de formação conforme suas 

necessidades profissionais. Mas destaco que é preciso superar um modelo de 

formação que considera o/a professor/a com um agente transmissor de conhecimento, 

passivo, obediente, com práticas que promovam a memorização e a repetição de 

conhecimentos pouco relacionados com a realidade dos estudantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desfecho que apresento nesta seção final de minha dissertação não 

demarca, necessariamente, uma finalização, mas, possivelmente, vejo a emergência 

de um novo começo. Isto porque, o corpus aqui analisado não foi exatamente o que 

propus inicialmente, ocasionando uma certa curiosidade nos resultados que poderiam 

ter sido encontrados. Por esse motivo, acredito que esta pesquisa deve ter uma 

continuidade. Os processos e objetos de estudo vivenciados aqui emergem de toda a 

minha experiência acadêmica e de minha vontade de contribuir com a pesquisa em 

Educação, bem como destacar a importância do campo dos estágios para a formação 

inicial de professores/as.  

Ao chegar a esta etapa de produção da dissertação é possível perceber que nos 

restam mais questionamentos do que caminhos possíveis para pensar a formação 

inicial de professores/as. Porém, creio que são estes questionamentos que nos fazem 

seguir pesquisando e trilhando possibilidades para abrir espaços para que possamos 

propor ações para qualificar os cursos de formação. É possível perceber que os 

resultados encontrados ainda reverberam, provocando questionamentos acerca do 

papel dos Projetos Pedagógicos dos cursos de licenciatura para construção da 

identidade profissional de professores/as.  

É importante destacar que o percurso deste estudo exigiu alguns caminhos com 

deslocamentos, aproximações e distanciamentos próprios do trajeto de uma pesquisa 

voltada para áreas tão subjetivas e complexas como a Educação e a Formação de 

professores/as. O processo é fluido, exige paciência e compreensão de que, talvez, 

não saia como esperado, ou que seus objetivos não sejam alcançados, ou até mesmo 

que seu corpus de análise tenha que ser reduzido. Para o/a pesquisador/a há a 

exigência de maturidade, frente ao percurso investigativo.  

Reconhecer que o processo de pesquisa nos traz dúvidas não significa afirmar 

que nos perdemos durante a investigação em relação a temática, serve, antes de mais 

nada, para refletirmos e ganharmos força no incessante movimento de busca dos 

objetivos traçados para a pesquisa. Dessa forma, retomo aqui meu objetivo de geral, 

que constituiu-se de analisar as perspectivas do Estágio Supervisionado nos cursos 

de Geografia Licenciatura da região Sul do Brasil e a constituição da formação e 

identidade docente a partir das relações estabelecidas entre teoria e prática dispostas 

nos PPCs desses cursos. 



 

A partir da elaboração do objetivo geral estipulamos alguns objetivos 

específicos, como: Identificar as diretrizes que sustentam a organização dos Estágios 

Supervisionados nos cursos de Licenciatura em Geografia, bem como o seu papel na 

formação inicial docente; Refletir sobre identidade e formação docente para 

compreender como operam na constituição profissional de professores e professoras 

em sua práxis; e analisar os diferentes elementos dos PPCs dos cursos de Geografia 

Licenciatura da região sul do Brasil, com destaque para o perfil dos estágios 

curriculares supervisionados, para identificar em que medida contribuem para 

construção da identidade docente.   

Com o intuito de perceber de que forma se constituem e se constroem essas 

identidades presentes nos PPCs dessas IES nos apoiamos, metodologicamente, na 

Análise Textual Discursiva – ATD. O método em questão nos possibilitou construir 

categorias estabelecidas a partir de relações entre os cursos analisados, construindo 

categorias que surgem em diferentes níveis, as iniciais, intermediárias e as finais. 

Neste estudo, especificamente, emergem as categorias que nomeamos de Categorias 

Base, as quais nortearam nossas análises até este momento, sendo elas “Formação 

para docência”, a “Formação quando aos conhecimentos geográficos” e a “Formação 

crítica-reflexiva”.  

A proposição dos objetivos e a análise do material empírico, possibilitou 

identificar três distintas realidades a partir da leitura dos PPCs, cada uma com suas 

singularidades e particularidades em relação a sua contribuição quanto a formação 

inicial aos futuros/as professores e professoras de Geografia. Percebeu que cada 

universidade propõe um perfil profissional diferente ao futuro docente, além de que os 

objetivos do curso versam sobre questões distintas, mesmo sendo, todos, cursos de 

Geografia Licenciatura. 

Notou-se então, perante as particularidades de cada curso de Geografia 

Licenciaturas das IES estudadas, que a construção do curso da Universidade 

Estadual de Maringá – UEM propõe uma grade comum entre o curso de licenciatura 

e o curso de bacharel em Geografia. Esse aspecto, atrelado ao fato de que em seus 

estágios não vemos a emergência de categorias que dialoguem com uma formação 

crítica-reflexiva do docente, pode, por vezes, proporcionar a valorização de uma 

identidade bacharelesca que não potencializa a docência. Em relação a Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG, destacamos que a mesma não apresenta na ementa 

de seus estágios discursos que possibilitem uma formação quanto aos conhecimentos 
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geográficos, não potencializando assim o Ensino de Geografia. Se aproxima assim de 

identidade mista, que por vezes proporciona aspectos que valorizem a formação 

docente e em outras os considera de forma genérica. O que consideramos à respeito 

da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC foi a emergência do maior 

número de categorias, tanto finais quanto as categorias base. Dessa forma 

compreendemos que o curso de Geografia Licenciatura da UDESC é o que mais se 

aproxima de uma identidade voltada para a docência, que se preocupa diretamente 

com os aspectos que valorizam os saberes docentes.  

  Com a visualização das categorias, tanto iniciais, quanto intermediárias e finais, 

que emergiram dos discursos dos PPCs que propus analisar, foi possível perceber 

novos diálogos e conversas entre as concepções que os cursos de licenciatura em 

Geografia almejam para seus estudantes. É basilar que os projetos dialoguem entre 

si, e entre outros cursos, para que seus objetivos – gerais e específicos – estejam 

alinhados aos perfis profissionais que estes esperam produzir, bem como que suas 

ementas proporcionem o alcance desses objetivos e constituição de profissionais 

capazes de atuar como professores/as de Geografia.  

Procuramos dar um enfoque especial para os Estágios Curriculares 

Supervisionados de cada uma das IES analisadas. Consideramos que os estágios 

tem um papel fundamental na constituição das identidades profissionais docentes que 

os cursos pretendem oferecer aos estudantes, visto as ementas propostas pelos 

cursos. É um espaço/tempo e um eixo central dos cursos de formação inicial de 

professores/as que possibilita à “construção da identidade, dos saberes e das 

posturas específicas ao exercício profissional docente”. (PIMENTA E LIMA, 2004, p. 

61).  

São os PPCs que norteiam e orientam as concepções de Estágio nos cursos. 

Concepções essas que demandam a interpretação do Estágio como lócus de 

conhecimento e construção de aprendizagens onde os/as futuros/as professores/as 

conseguem estabelecer uma relação entre os saberes práticos e teóricos que 

envolvem o Ensino de Geografia. É importante que as ementas das disciplinas de 

Estágio sejam fundamentadas com embasamento teórico e prático para oportunizar, 

aos futuros professores/as reflexões que os direcionem na construção do ser docente, 

uma vez que este componente curricular tem como função proporcionar espaços e 

tempos dedicados ao contato com o cotidiano escolar e com a prática profissional 

docente 



 

Encerro esta seção com alguns apontamentos finais já mencionados 

anteriormente, paralelamente aos questionamentos, certezas e incertezas e tensões 

que acompanharam todas as etapas deste processo investigativo.  Ao finalizar esta 

pesquisa, destaco que ela representa um ponto de parada, mas não a reta final, pois 

diante dos contrastes e contradições que afetam nossa sociedade nos dias atuais, é 

preciso estar vigilante as questões da educação e da formação inicial de 

professores/as para que possamos trilhar outros caminhos e outras experiências para 

a docência e para a educação geográfica.  
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