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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é compreender os percursos (des) contínuos da racionalidade 

técnica instrumental na formação inicial do professor de Geografia à luz do Paradigma 

Crítico Emancipatório/Radical (GIROUX, 1983; 1986; 1997). O estudo teve como 

campo empírico o curso de licenciatura plena em Geografia da Faculdade de Filosofia 

Dom Aureliano Matos – FAFIDAM/UECE, localizada na cidade Limoeiro do Norte, na 

região do Baixo Jaguaribe. As questões que nortearam o trabalho foram: Qual a relação 

da racionalidade dominante com os modelos ideológicos de formação de professores? 

Que interseções técnicas e instrumentais existem entre a “Geografia dos Professores” e 

“Geografia dos Estados Maiores” (LACOSTE, 2009) no pensamento geográfico no 

contexto da produção do espaço, especialmente a partir da metade do século XX? Quais 

são os (des) caminhos da formação de professores de Geografia na FAFIDAM na 

conjuntura neoliberal de educação?Utilizamos as proposições da Pesquisa Qualitativa 

do tipo Estudo de Caso (MINAYO, 2012; MENGA, ANDRÉ, 1998), cujo percurso 

metodológico foi: levantamento bibliográfico, pesquisa documental, realização de 

entrevistas semi-estruturadas com os professores do curso, sistematização, interpretação 

e discussão dos resultados. Os autores fundamentais, dentre outros, são: Adorno 

(1985;2008), Apple (1994), Benjamin (2002), Gramsci (1978,1982), Frigotto (2010), 

Duarte (2008), Saviani (2008), Gentili (1998, 2013), Harvey (2005;2010), Rocha 

(2000;2010;2011). A investigação visa contribuir com a reflexão crítica sobre formação 

e a prática docente do professor de geografia. 

Palavras-chave: Formação de Professores. Racionalidade. Geografia/ FAFIDAM. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to understand the (dis) continuous paths of instrumental 

technical rationality in the initial formation of the Geography teacher in light of the 

Emancipatory / Radical Critical Paradigm (GIROUX, 1983, 1986, 1997). The empirical 

field was the full degree course in Geography of the Faculty of Philosophy Dom 

Aureliano Matos - FAFIDAM / UECE, located in the city of Limoeiro do Norte, in the 

region of Baixo Jaguaribe. The questions that guided the work were: What is the 

relation of the dominant rationality with the ideological models of teacher training? 

What technical and instrumental intersections exist between "Geography of Teachers" 

and "Geography of the Major States" (LACOSTE, 2009) in geographic thought in the 

context of space production, especially since the mid-twentieth century? We used the 

propositions of the Qualitative Research of the Case Study type (MINAYO, 2012; 

MENGA, ANDRÉ, 1998), whose methodological course was: survey Bibliographical 

research, documental research, semi-structured interviews with the teachers of the 

course, systematization, interpretation and discussion of the results. The main authors 

are Adorno (1985, 2008), Apple (1994), Benjamin (2002), Gramsci (1978,1982), 

Frigotto (2010), Duarte (2008), Saviani (2008), Gentili 1998, 2013), Harvey (2005; 

2010), Rocha (2000; 2010; 2011). The research aims to contribute to the critical 

reflection on training and teaching practice of the geography teacher. 

Keywords: Teacher Training. Rationality. Geography / FAFIDAM. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

(...) Quem me conhece me pede que seja mais alegre... é que nada acontece 
que alegre meu coração.Dá no jornal, todo dia, o que seria o meu canto, mas 
o negócio é cantar o luar do sertão.Eh! meus amigos,um novo momento 
precisa chegar.Eu sei que é difícil começar tudo de novo,mas eu quero tentar 
(...).  (Antônio Carlos G. Belchior F.F.). 

 

No contexto social e econômico do mundo atual, sobretudo, a partir do 

colapso do Estado do bem-estar social e do regime de acumulação fordista a partir dos 

anos finais da década de 1970, teorias neoliberais difundidas inicialmente nos países 

europeus e depois nos países latino-americanos foram incorporadas pelos ideólogos 

hegemônicos como projeto político, econômico, cultural e social. (SHIGUNOV NETO; 

MACIEL, 2004). A Educação como produto histórico e dialético da produção e 

reprodução das relações sociais capitalistas é afetada por esse projeto neoliberal que 

imputa a esfera educacional o preparo do homo economicus. (FREITAS; BICAS, 2009).   

Nesses termos, as políticas públicas neoliberais para formação de 

professores estão sendo aplicada no Brasil desde o final da década de 1980 – contexto 

de redemocratização do país com o fim da Ditadura Militar e inserção da economia 

nacional nos processos da nova divisão internacional do trabalho e reestruturação 

produtiva do capital mundial – a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei nº 9.394/96) foi determinando uma série de orientações sob o influxo do 

argumento hegemônico das habilidades e competências na formação dos estudantes do 

ensino básico e universitários.  

Ressalta-se os avanços e retrocessos apresentados por alguns autores, quais 

sejam: Demo (1997), Rocha (2000), Saviani (2009) e Straforini (2011), a respeito das 

implicações da LDB nos cursos de magistério. Segundo esses autores, embora a referida 

legislação tenha indicado uma visão relacional entre teoria e prática como processo 

importante para a formação de professores, sua incidência dissociável no cotidiano dos 

estudantes dos cursos de licenciatura foram legitimadas por propostas educacionais a 

serviço de políticas neoliberais que determinavam a pedagogia por competências e 

continuidade do modelo 3+1 de licenciatura.  

Os planos de superação desse modelo reducionista de formação docente e a 

pertinência da formação de professores enquanto processo dar-se-á, em bases legais, 

nos anos 2000 por meio da resolução lançada pelo Conselho Nacional de 



12 
 

Educação/Conselho Pleno (CNE/CP 09/2001) que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Formação de Professores.  

As preocupações com os cursos de licenciaturas voltados, sobremaneira, a 

formação de professores para a educação básica vem ganhando destaque nos últimos 

anos, fato correlacionado também com os graves problemas relativos ao enfrentamento 

das aprendizagens escolares em nossa sociedade. Essas preocupações perpassam tanto 

as estruturas institucionais que abrigam esses cursos de licenciatura, quanto alude ao 

processo formativo inicial e continuado de professores.  

Contudo, como nos alerta Gatti (2011, p.303) essas preocupações não estão 

centradas somente no professor e à sua formação – o encargo sobre o desempenho atual 

das redes de ensino. Para esta autora, múltiplos fatores se inter-relacionam nessa 

conjuntura, tais como: 

 
as políticas educacionais postas em ação, o financiamento da educação 
básica, aspectos das culturas nacional, regional e local, hábitos estruturados, a 
naturalização em nossa sociedade da situação crítica das aprendizagens 
efetivas de ampla camadas populares, as formas de estrutura e gestão das 
escolas, formação de gestores, as condições sociais e de escolarização de pais 
e mães de alunos das camadas populacionais menos favorecidas (os “sem 
voz”), e, também, a condição do professorado: sua formação inicial e 
continuada, os planos de carreira e salário dos docentes da educação básica, 
as condições de trabalho nas escolas. (Idem, pp.303-304.). 
 

Conscientes dessas questões que atravessam o trabalho docente, tomamos 

como foco neste trabalho o mote específico da formação inicial de professores, neste 

caso, envolvendo as instituições de ensino superior, em especial a Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), in lócus, o curso de licenciatura plena em Geografia da 

Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (FAFIDAM), localizada no município de 

Limoeiro do Norte, na região do baixo Jaguaribe.     

Em síntese, ao tecermos uma análise da conjuntura curricular do curso de 

licenciatura em Geografia da FAFIDAM1, identificamos resquícios do “modelo 3+1” de 

formação de professores, configurado em quatro anos e meio de graduação. Em sentido 

mais profundo, há questões que fortalecem a reprodução desse modelo no cotidiano da 

                                                           
1 O Colegiado do curso de licenciatura em Geografia da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos da 
Universidade Estadual do Ceará - lócus desta pesquisa - sob orientação da LDB/96, das Diretrizes 
Curriculares para a licenciatura em Geografia e apoio da Pró-reitoria de Graduação – PROGRAD 
formularam o primeiro Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de licenciatura em 2007. Na prática, 
todos os cursos de licenciatura da UECE foram chamados a construir ou atualizar os PPP dos seus 
respectivos cursos.  
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formação dos estudantes da licenciatura, questões também amplamente vinculadas à 

racionalidade técnica de um modelo de currículo (prescrito e em ação) que privilegiam 

os conteúdos curriculares específico da Ciência Geografica na formação de 

professores2, através da desarticulação entre o Eixo Temático Integrador de Prática de 

Ensino e Estágios com os Eixos específicos da área, bem como a supervalorização da 

função cognitiva dos conteúdos geográficos acadêmicos distantes da função social e 

prático desses conteúdos no contexto da geografia escolar e ação docente. 

Os sujeitos da pesquisa (docentes) que constroem o curso de formação 

inicial de professores em Geografia da FAFIDAM/UECE estão a enfrentar 

cotidianamente os desafios postos a construção da licenciatura articulada com o 

currículo prescrito e o currículo em ação.  Nesse sentido, no Projeto Pedagógico3 do 

curso de licenciatura em Geografia da FAFIDAM o Eixo Temático Integrador de 

Ensino e Estágios é composto pelas seguintes disciplinas: Geografia e Ensino, Oficina 

Geografia I, II, III e IV, Geografia e Ensino e Estágio Supervisionado em Geografia I, II 

e III.  

Contudo, a elaboração curricular do curso de licenciatura em Geografia da 

FAFIDAM não rompeu com o modelo “que primeiro apresenta a ciência, depois a sua 

aplicação e por último um estágio que supõe a aplicação dos conhecimentos técnicos-

profisisonais.” (DEWEY apud PIMENTA, 2010, p.19). Ao retornamos a discussão 

sobre as orientações que os documentos oficiais lançam a educação brasileira a nível 
                                                           
2 De acordo com CAMPANI (2005), as críticas sobre os currículos de formação de professores pautados 
no modelo de racionalidade técnica  evidenciam a problemática de: a) distância entre teoria e prática na 
formação profissional do professor,cuja prioridade é dada a formação teórica em detrimento da formação 
prática;b) o entendimento de prática como mero espaço de aplicação de conhecimentos teóricos e c) A 
concepção que para ser um bom professor basta o domínio da área do conhecimento em que o professor 
irá atuar. 
3  A construção e revisão do Projeto Político Pedagógico envolvem quatro momentos: Em 1999, houve 
uma elaboração coletiva de trabalho dos professores do Colegiado para a construção deste, resultando na 
primeira versão do documento. Em 2004 e 2005, uma comissão formada pelas professoras Anezilany 
Gomes, Lucenir Chaves e Andrea Cavalcante lideraram e sistematizaram as discussões acerca do PP, 
elaborando a proposta final. Tal comissão integrou as discussões referentes à elaboração do PP do Curso 
de Geografia do Campus do Itaperi (UECE/Fortaleza), no intento de pensar uma proposta curricular 
conjunta. Contudo, as particularidades sócio-culturais de cada centro e cursos de formação coadunaram 
ao estabelecimento de projetos diferentes compostos por conjuntos de princípios e eixos temáticos 
comuns ao currículo do curso de Geografia da UECE. Nesse interstício, o volume I do PP do curso de 
licenciatura em geografia da FAFIDAM foi implantado em 2007 e segue fluidez até o presente momento. 
Não obstante, há uma reformulação curricular do Projeto Político Pedagógico aprovado pelo colegiado 
em 2014 e em tramites de implantação, resultante do quarto momento de discussão logrado após o 
Parecer Nº 0139/2009 do Conselho Estadual de Educação, que recomenda o Curso de Geografia até o 
final de 2011.  (PP, 2012). 
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escolar e universitário, foi preciso investigar como a aplicabilidade dessas orientações 

convergem para a manutenção de um projeto de educação com base em uma 

racionalidade dominante. A respeito das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, por 

exemplo, como nos alerta Cacete (2006, p. 243) “as DCNs vêm sendo criticadas, 

sobretudo pelo seu caráter centralizador e seu viés extremamente técnico, definindo 

perfis de competências e habilidades”. 

As competências no sentido etimológico estão próximas ao termo 

competitividade, já habilidade no plano teórico e pragmático é “saber pensar”, pensar e 

intervir. Demo (2012) afirma que o termo competência não pode ser descartado, uma 

vez que é parte da vida em sociedade, principalmente nas sociedades conhecidas como 

“liberais”. Cada um desses conceitos possui limitações, porém, o modo como esses 

conceitos são apropriados na economia política capitalista se reproduz na educação 

como princípios norteadores a constituição do saber profissional direcionado, 

sobremaneira, a supervalorização da razão técnica instrumental na formação do 

professor. 

Desta forma, como provoca Pimenta (2010, p. 42): 
(...) O discurso das competências poderia estar anunciando um novo (neo) 
tecnicismo, entendido como um aperfeiçoamento do positivismo 
(controle/avaliação) e, portanto, do capitalismo. O termo competência, 
polissêmico, aberto a várias interpretações, fluidos, é mais adequado do que o 
de saberes/qualificação para uma desvalorização profissional dos 
trabalhadores em geral e dos professores. (...) Não estariam os professores, 
nessa lógica, sendo preparados para a execução de suas tarefas conforme as 
necessidades definidas pelas escolas, estas, por sua vez, também como um 
modelo único, preestabelecido? Onde estaria o reconhecimento de que os 
professores não se limitam a executar currículos, senão que também os 
elaboram, os definem e os reinterpretam, a partir do que pensam, crêem, 
valorizam, conforme as conclusões das pesquisa?  

 

A abrangência material e imaterial dado a supervalorização das 

competências na formação de professores retroalimenta a condução da teoria e prática 

educativa subjugada ao desenvolvimento de padrões de consciência, currículos e 

formação docente espoliada, fragmentada, funcionalista e mecânica. Coadunado com 

essa linha reflexiva crítica, Pimenta (2010) esclarece que ter competência é distinto de 

ter conhecimento e consciência social do trabalho, pois  
Competências podem significar ação imediata, refinamento do individual e 
ausência do político, diferentemente da valorização do conhecimento em 
situação, a partir do qual o professor constrói conhecimento. O que só é 
possível se, partindo de conhecimentos e saberes anteriores, tomar as práticas 
(as suas e das escolas), coletivamente consideradas e contextualizadas, como 
objeto de análise, problematizando-as em confronto com o que se sabe sobre 
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elas e em confronto com os resultados sociais que delas se esperam. Os 
saberes são mais amplos, permitindo que se critiquem, avaliem e 
superem as competências. (Ibdem, 2010, p.42-43). (Grifo nosso).  

 
As competências como ajuste instrumental dos saberes dos professores, 

fragilizam a iniciativa crítica da integração do ensino através da composição do 

conhecimento e ação docente construída na/pela pesquisa no percurso de formação do 

professor. A pesquisa não está restrita a formalidade tradicional que considera o Ser 

Pesquisador como aquele sujeito que alcançou os patamares mais superiores da 

formação acadêmica (os mestres e doutores, por exemplo). Dilatando essa compreensão, 

a pesquisa e seus princípios metodológicos e epistemológicos que regem a teoria e 

prática docente deve ser central ao longo de todo percurso da formação inicial e 

contínua do professor.  (IMBERNÓN, 2009.). 

Portanto, se por um lado, as reformulações curriculares desvelam a 

necessidade de valorização da dimensão didático-pedagógica articulada com os 

conteúdos específico da área de conhecimento, por outro, vivenciamos o desafio em 

demarcar a construção da identidade do professor-pesquisador e professor intelectual 

transformador na realidade cotidiana dos cursos de licenciaturas e campo de atuação do 

professor em sala de aula e para além dela, o professor identificado como sujeito social, 

agente político transformador (GIROUX, 1997). 

A aproximação e envolvimento com a temática da pesquisa surgiu através 

das vivências e reflexões (em movimento) decorrente de experiências e discussões 

formativas ligadas ao Ensino de Geografia no processo de formação inicial em 

geografia e formação continuada na área de Educação Brasileira; as inquietações 

desdobradas como professora temporária na Rede de Ensino da Secretaria de Educação 

do Estado do Ceará – SEDUC nos anos de 2013 a 2014 também foram importantes para 

a construção de análise do objeto, bem como a situação atual de trabalho como 

Professora Substituta da UECE na área de Ensino de Geografia, em especial, as 

experiências como professora orientadora dos Estágios Supervisionados no curso de 

Geografia da FAFIDAM.     

A problemática central desta pesquisa trata de buscar compreender a luz do 

Paradigma Crítico-Emancipatório/Radical, os percursos (des) contínuos da 

racionalidade técnica instrumental na formação do professor de geografia. Buscamos 

identificar através da pesquisa teórica e prática que concepção de formação de professor 
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está sendo construída na licenciatura em Geografia da FAFIDAM: reflexividade 

neoliberal - o professor reflexivo, agente numa realidade pronta e acabada (apreende o 

real pela prática) ou reflexividade crítica - o professor intelectual crítico transformador, 

agente numa realidade em processo (apreende o real através da pesquisa e relação entre 

teoria e prática).  

A partir dessa problemática, as questões-problema que norteiam o presente 

trabalho dissertativo são: 1) Qual a relação da forma de racionalidade dominante com os 

modelos ideológicos de formação de professores? 2) Que interseções técnica 

instrumentais existem entre a Geografia dos Professores e Geografia dos Estados 

Maiores no pensamento geográfico no Brasil no contexto da  produção do espaço 

brasileiro a partir da metade do século XX? 3) As propostas educacionais neoliberais 

apresentam números e dados estatísticos que pregam a qualidade, mas objetiva a 

quantidade, fortalecem o reducionismo das  práticas de ensino, ligada, sobremaneira, a 

racionalidade técnica instrumental  do trabalho docente? 4) As reformas curriculares no 

curso de licenciatura FAFIDAM integraram qualitativamente os conhecimentos 

específicos com as práticas de ensino ou foi apenas uma reestruturação na forma 

curricular? 

A rigor, para desenvolver essa pesquisa assumimos como método de 

interpretação o Paradigma Crítico-emancipatório/Radical e como método de pesquisa 

as proposições da pesquisa qualitativa4, uma vez que a abordagem qualitativa permite 

compreender os diferentes significados que um objeto possui através do contato direto 

do pesquisador. (MINAYO, 2012); (BIKLEN; BOGDAN, 1982). Com efeito, o tipo de 

pesquisa qualitativa é o Estudo de caso, a saber, a formação docente no curso de 

licenciatura plena em Geografia da FAFIDAM.  

O Estudo de Caso é um tipo de pesquisa qualitativa caracterizada pela 

iniciativa da descoberta, ou seja, mesmo que o pesquisador tenha como ponto de partida 

algumas pressuposições teóricas iniciais, “ele procurará manter-se constantemente 

atento a novos elementos que podem emergir como importante durante o estudo. O 

quadro teórico inicial servirá de esqueleto, de estrutura básica a partir da qual novos 

                                                           
4  Apoia-se aqui na diferenciação efetuada por Moraes e Costa (1999), onde o método de interpretação 
relaciona-se a concepção de mundo do pesquisador, suas posturas filosóficas, ideológicas e política. Já o 
método de pesquisa seria o conjunto de técnicas utilizadas em determinado estudo. 
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aspectos poderão ser detectados, na medida em que o estudo avance 5.” (MENGA; 

ANDRÉ, 1996). 

A trajetória metodológica em curso refere-se tanto à natureza dada à 

interpretação do trabalho (qualitativa) quanto aos passos da pesquisa (técnicas, 

procedimentos e instrumentos). 

No tocante aos passos procedimentais, elegemos os seguintes percursos: a) 

pesquisa bibliográfica, b) Pesquisa Documental; c) realização de entrevistas 

semiestruturadas com os professores do curso de geografia da FAFIDAM e e) 

sistematização, interpretação crítica e redação documento final.  

 A primeira sessão intitulada Razão Instrumental como ideologia: a 

inflexão da prática na formação de professores visa demarcar o campo teórico-

metodológico da pesquisa, através das contribuições da Teoria Crítica da Escola de 

Frankfurt e Paradigma Crítico Emancipatório/Radical – em destaque as contribuições 

para o debate diante das frentes temáticas de análise: racionalidade, ideologia, teoria e 

prática na formação de professores, interface de compilações do estudo de três obras 

selecionadas do autor Henry Giroux, quais sejam: Teoria Crítica e Resistência em 

Educação: para além das teorias da reprodução (1986), Pedagogia Radical (1983) e 

Os Professores como Intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem 

(1997). 

 No segundo capítulo Bases contextuais do pensamento geográfico no 

Brasil, interessou-nos compreender os processos históricos, políticos, econômicos, 

ideológicos, portanto, social, a qual a geografia na esfera escolar e acadêmica 

subordinou-se a constituição desses processos. Com tal análise, nosso intuito é 

identificar as interseções ideológicas técnicas instrumentais existentes entre a 

“Geografia dos Professores” e “Geografia dos Estados Maiores” no passado-presente da 

Geografia enquanto ciência e disciplina escolar.  

No último capítulo Universidade, Formação de Professores e Currículo 

trabalhou-se a particularidade do curso de licenciatura plena em Geografia da 

FAFIDAM, através das “vozes” dos sujeitos da pesquisa, pesquisa documental e 

fundamentação teórica, buscou-se estabelecer com as discussões dos capítulos 

anteriores os processos de legitimação do currículo do curso contextualizado a 

                                                           
5 Essa compreensão fundamenta-se na perspectiva do conhecimento em contínua construção, nunca é 
acabado, estanque – neste caso, o pesquisador encarrega-se em buscar freqüentemente respostas, 
indagações, contradições do objeto interpretado em contexto. 
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dimensão da totalidade da Política Educacional brasileira, em seguida, traremos as 

considerações finais e referências. 

 

2. RAZÃO INSTRUMENTAL COMO IDEOLOGIA: A INFLEXÃO DA 

PRÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Ora, eis o que quero: Fatos. Na vida, precisamos somente dos Fatos. Não 
Plantem mais nada, erradiquem todo o resto. A mente dos animais racionais 
só pode ser formada com base nos fatos: nada mais lhe poderá ser de 
qualquer utilidade. Esse é o princípio a partir do qual educo estas crianças. 
Atenham-se aos Fatos, senhor. (Charles Dickens). 

 
A conjuntura das políticas educacionais para a formação de professores no 

Brasil é demarcada por uma racionalidade educativa baseado nos interesses 

econômicos, sociais e políticos cujos padrões ideológicos da educação são orientados, 

grosso modo, pela hegemonia das agências multilaterais, organizações internacionais e 

grupos empresariais.   

Essa forma de racionalidade a rigor das gerências dominantes do projeto 

neoliberal para a formação de professores, revela a junção ideológica da ciência e 

tecnologia na conformação do regime de acumulação flexível6 do capital nos setores da 

sociedade.  

Para Gentili (1998), o programa de reformas educacionais amparada pelo 

neoliberalismo expandiu-se progressivamente em boa medida nos países do continente 

da América Latina.  As “recomendações” tecnocráticas provenientes dos documentos 

do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) têm penetrado os 

Ministérios da Educação desses países, influenciando as políticas públicas designadas a 

esfera educacional.   

                                                           
6   Na obra Condição Pós-Moderna, David Harvey afirma que a acumulação flexível demarca a 
reestruturação dos processos produtivos e reajustamento político e social a partir da crise das décadas de 
1970 e 1980 configurada pelo confronto com a rigidez do fordismo. Para esse autor, esse regime de 
acumulação “se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos 
e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 
maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados, e, sobretudo, taxas altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve 
rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual(...).”(HARVEY, 2010, p.140).  
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A manifestação das intendências desse projeto neoliberal na formação dos 

professores na contemporaneidade reelabora a defesa da razão técnica instrumental sob 

o aparelhamento das políticas educacionais de acúmulo de forças no cotidiano das 

universidades pautadas na ambivalência das habilidades e competências, 

potencializando a alienação tecnicista da prática docente nos cursos de licenciaturas.  

Gentili (1998) desencadeia uma análise apurada acerca da competitividade 

como instrumento regulador do mercado, onde ocorre à transferência da educação da 

esfera política para a esfera do mercado, prejudicando as condições de direitos sociais 

atribui, por outro lado, valorização ao consumo individual, da meritocracia e 

competição privada.  De acordo com Gentili (1998, pp.18-19), 

 
Decorre disso que os governos neoliberais esforçam-se em enfatizar que a 
questão central não está em aumentar o orçamento educacional, mas em 
“gastar melhor”; que não faltam mais trabalhadores na educação, mas 
“docentes mais bem formados e capacitados”; que não falta construir mais 
escolas, mas “fazer um uso mais racional do espaço escolar”; que não faltam 
mais alunos, mas “alunos mais responsáveis e comprometidos com o estudo. 
Os governos neoliberais prometem fazer uma verdadeira revolução 
educacional. Para isso, dizem eles, precisa-se de uma condição inevitável: 
promover uma profunda reforma educacional administrativa que reconheça 
que tão-somente o mercado pode desempenhar um papel eficaz na destinação 
de recursos e na produção da informação necessária para a implementação de 
mecanismos competitivos e meritocráticos que orientem os processos de 
seleção e hierarquização das instituições escolares e dos indivíduos que 
atuam nelas.  
 

Destarte, buscamos neste capítulo fundamentar, através das contribuições da 

teoria crítica educacional, especialmente o campo percorrido pelo norte-americano 

Henry Giroux 7 e suas inspirações provenientes dos estudos de alguns intelectuais da 

Escola de Frankfurt e Antonio Gramsci8. Procuramos coadunar ao esforço interpretativo 

                                                           
7 Nasceu em 18 de setembro de 1943 em Providence, Rhode Island, EUA. Nos anos 1960, Giroux atuou 
como coordenador comunitário, além de lecionar Estudos Sociais por sete anos em Barrington. Graduado 
em História, doutorou-se na Universidade Carnegie Mellon, em 1977.  Foi professor no Departamento de 
Educação na Universidade de Boston por seis anos. A trajetória intelectual de Henry Giroux 
consubstancia-se com o movimento da Teoria Crítica e Resistência em Educação. Para Giroux, nesse 
contexto cultural de dominação ideológica, é necessário que os educadores e outros assumam um projeto 
contra-hegemônico de educação, qual seja, a Pedagogia Crítica Emancipatória.  
8  Antonio Gramsci (1891-1937), estudou letras em Turim, atuando também como jornalista de 
publicações de esquerda e militante em comissões de fábricas. Gramsci foi cofundador do Partido 
Comunista Italiano na década de 1920, foi um  defensor veemente da emancipação das massas. Gramsci 
visitou a Rússia em 1922 como representante do Partido Comunista Italiano, viagem que o aproximou da 
realidade revolucionária soviética na Rússia. Reconstrutor crítico da teoria marxista redefinida por ele, 
filosofia da práxis. Gramsci, diferente de seus pares, dedicava-se aos estudos e continuidade intelectual 
numa perspectiva neomarxista, contribuindo a compreensão da relação entre economia e política sob a 
“derme” cultural como elemento de produção e reprodução de hegemonia social.  Gramsci sofreu duras 
opressões pelo Partido Nacional Facista Italiano de extrema direita liderado pelo Chefe de Governo 
Mussolini, nomeado pelo Rei em 1922. Por representar perigo a ordem política facista italiana, Gramsci 



20 
 

da pesquisa, o fortalecimento de modos de críticas propositivas a construção do debate 

político-epistemológico mobilizados aqui ao desvelar das contradições da teoria e 

prática distendida na formação inicial do professor de geografia.  

Partindo desse indicativo, assumimos que o objetivo desse capítulo não é 

realizar uma revisão exaustiva dos temas, conceitos e abordagens desenvolvidos no 

interior da matriz teórica do pensamento crítico educacional. Porém, através da seleção 

dos conceitos de racionalidade, ideologia e hegemonia9 - intentamos afirmar o espírito 

e o desafio da Pedagogia Radical no movimento interpretativo de (des) continuidades da 

ideologia técnica instrumental na formação dos professores. 

 

2.1.Racionalidade à luz da teoria crítica 

 

A Escola de Frankfurt ou Instituto de Pesquisas Social (Institut für 

Sozialialforschung) surge no contexto Pós-Primeira Guerra Mundial, em fevereiro de 

1923 na Alemanha, após uma intensa semana de estudos marxistas realizado na 

Turíngia da qual, entre outros, participaram Georg Luckács, Karl Korsch, Friedrich 

Pollock e Felix Weil determinados a institucionalizar, por meio de um grupo de 

trabalho, teorização e documentação dos movimentos operários na Europa. (FREITAG, 

1986). De modo que “A Teoria Crítica surge dos dilemas históricos nas primeiras 

décadas do século XX, ante o fracasso da sociedade burguesa – falida em sua promessa 

de criação de uma sociedade justa e igualitária, livre e fraterna –, e da decepção com os 

rumos autoritários seguidos pelo socialismo real” (RIBEIRO, 2010, p.165). 

  Ameaçados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial sob a 

acusação do grupo vincular-se a orientação freudo-marxista, esquerdista e por serem 

judeus, vários membros da Escola de Frankfurt, tais como Theodor W. Adorno, Max 

                                                                                                                                                                          
foi preso em 8 de novembro de 1926. Dos vinte anos condenados de prisão, ele cumpriu dez anos, 
emergindo da prisão por força de saúde debilitada.  A sua produção intelectual não foi interrompida na 
prisão, Gramsci escreveu textos reunidos intitulado “Caderno do Cárcere”, obra que inspirou 
profundamente a linha democrática eurocomunista na segunda metade do século XX com forte influência 
no Brasil nos anos 1970 e 1980. 

9  A noção de hegemonia em Gramsci significa dizer que o dominado não se ver como dominado, mas 
como parte de um sistema; a ideologia dominante exerce a função da formação de um certo consenso  no 
plano da relação estrutura e superestrutura. “(...) Pode-se fixar dois grandes “planos” superestruturais: o 
que pode ser chamado de “sociedade civil” (isto é, o conjunto de organismos chamado comumente de 
“privados” e o da “sociedade política ou Estado”, que correspondem à função de “hegemonia” que o 
grupo dominante exerce em toda a sociedade e àquela de domínio direto ou de comando, que se expressa 
no Estado e no governo “jurídico””. (GRAMSCI, 1982, pp. 10-110).  
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Horkheimer, Herbet Marcuse, Walter Benjamin, Leo Lowenthl e Erich From foram 

considerados perseguidos políticos, muitos deles migraram para os Estados Unidos da 

América. Somente a partir de 1950 Max Horkheimer e Theodor Adorno retornará a 

Frankfurt para reconstruir a sede do Instituto de Pesquisa Social. De acordo com 

McLaren (1997, p.191):  

Depois da guerra, eles restabeleceram o Instituto em Frankfurt. Membros da 
segunda geração de teóricos críticos, tal como Jüngen Habermas, saíram 
desde então do Instituto para continuar em outros lugares o trabalho iniciado 
pelos membros fundadores. Nos Estados Unidos, a Escola de Frankfurt de 
teoria crítica está atualmente fazendo novas incursões na pesquisa social e 
influenciando inúmeras disciplinas, tais como a crítica literária, a 
antropologia a sociologia e a teoria educacional. (Idem, 1997, p.191).  
 

A emigração desses intelectuais para os Estados Unidos marca a produção 

de trabalhos que reflete “o impacto provocado sobre os intelectuais europeus pela 

cultura americana, simbiose do capitalismo moderno e democracia de massa”. 

(FREITAG, 1986, p. 17). É nessa fase que Adorno e Horkheimer elaboram a coletânea 

de ensaios a corroborar na obra Dialética do Esclarecimento, que conjuga reflexões de 

cisão radical com trabalhos anteriores elaborados por esses dois intelectuais. Com 

efeito, 

Até então, tanto Horkheimer quanto Adorno haviam mantido uma certa 
confiança na razão crítica, que se imporia no decorrer do processo histórico 
que gerou a modernidade.  Acreditavam até então que, apesar dos percalços e 
retrocessos, a humanidade chegaria, em última instância, a realizar a 
promessa humanística, contida na concepção kantiana da razão libertadora. 
(Idem, 1986, p. 20).  

A escola do pensamento e o processo de crítica 10  que os Frankfurtianos 

desenvolveram cuja unidade de discussão convergente é a seguinte problemática 

frankfurtiana: a crítica a cultura moderna (COUTINHO, 2011), sobremaneira, as três 

principais temáticas são: a dialética da razão iluminista e a crítica da ciência, a dupla 

face da cultura e a discussão da indústria cultural, a questão do Estado e suas formas de 

legitimação. (FREITAG, 1986; GIROUX, 1983). 

Para esses intelectuais a hegemonia da razão técnica instrumental – herdeira 

da razão iluminista e positivista, onipotente no sistema capitalista, solapou a dimensão 

de razão emancipatória e libertária dos indivíduos e ciência. Na seleta de preleções de 
                                                           
10  “Uma definição sumária da Escola de Frankfurt é tarefa quase irrealizável: não somente por causa da 
riqueza dos temas abordados por seus integrantes (que vai dos pressupostos epistemológicos da teoria 
social à sociologia da música, do conceito de Estado autoritário às relações entre psicanálise e marxismo, 
da filosofia da história  à industria cultural), mas também – e talvez sobretudo – por causa da variedade de 
posições assumidas por seus principais representantes”.  (COUTINHO, 2011, p.73) 
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aulas acadêmica ministrada por Theodor Adorno em 1968 na Universidade de Frankfurt 

– na ocasião do curso de Introdução a Sociologia, Ado rno alerta aos seus alunos o 

perigo da ojeriza radical ao positivismo, a sugerir que 

Não cabe, portanto, rejeitar sem mais o pensamento positivista 
e seu ímpeto pragmático. É preciso, sim, seguir para além dos 
pontos em que ele se dá por satisfeito e destarto recai na 
posição conservadora, sem prejuízo de antes acompanhá-la em 
tudo o que tem de avanço. (ADORNO, 2008, p.29) 

Sobrevém desse modo, a reflexão de que a racionalidade dos sujeitos, a 

partir da preeminência das relações de produção capitalista e do estágio técnico das 

forças produtivas, é subordinada aos ideários dominantes da sociedade moderna 

capitalista que supervaloriza os organismos tecnicistas a qual a razão instrumental nos 

infligiu. (RIBEIRO, 2010). “A prioridade é o lucro. (...) Previamente a qualquer 

estratificação social particular, a abstração do valor de troca acompanha a dominação do 

geral sobre o particular, da sociedade sobre seus membros compulsórios.” (ADORNO, 

2008, p.109).  

 Analisando a sociedade enquanto objetividade, e nesse decurso, o 

contraste de duas vertentes da Sociologia, “doutrina positivista” e “doutrina dialética”, 

Adorno crer  

...que a diferença decisiva entre uma doutrina positivista e uma 
doutrina dialética da sociedade está em que uma doutrina 
dialética recorre a essa objetividade conceitual que existe na 
própria coisa, enquanto a Sociologia positivista nega esse 
processo ou ao menos minimiza, deslocando a formação 
conceitual meramente ao sujeito que contempla, observa, 
ordena e tira suas conclusões.  (Ibidem, 2008, p. 107). 

Nessa perspectiva, em Dialética do Esclarecimento Horkheimer, e Adorno 

apontam os percalços do caminho da ciência moderna e a expropriação do programa 

inicial do Iluminismo 11 – o esclarecimento que conduziria a emancipação humana, e 

                                                           
11 No Ensaio Conceito de Iluminismo escrito por Max Horkheimer em parceria com Adorno  está presente 
a inquietação com o desmanche que a filosofia experimental provocou ao saber visto no Iluminismo como  
meio racional de superação dos mitos, superstição religiosa e imaginação  que aprisionavam os homens a 
ignorância. Pois “a credulidade, a aversão à dúvida, a precipitação nas respostas, o pedantismo cultural, o 
receio de contradizer, a parcialidade, a negligência na pesquisa pessoal, o fetichismo verbal, a tendência a 
dar-e por satisfeito com conhecimentos parciais, essas e outras causas semelhantes impediram que o 
entendimento humano fizesse o casamento feliz com a natureza das coisas e foram, em vez disso, as 
alcoviteiras de sua ligação aos conceitos fúteis e experimentos não planejados: é fácil imaginar os frutos e 
a prole de uma união tão gloriosa. A impressora, invenção grosseira; o canhão, que já era prefigurado; a 
bússola, que até certo ponto já era conhecida anteriormente; que mudanças não produziram essas três – a 
primeira, no estado da ciência, a outra, no da guerra, a terceira, no das finanças, do comércio e da 
navegação. (...)o saber que é poder não conhece limites.Esse saber serve aos empreendimentos de 
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que, ao contrário, acabou reduzindo-se a uma racionalidade hegemonicamente 

instrumental, posto que  

 (...) No trajeto para a ciência moderna, os homens renunciaram ao sentido e 
substituíram o conceito pela fórmula, a causa pela regra e pela probabilidade. 
A causa foi apenas o último conceito filosófico que serviu de padrão para a 
crítica científica, porque ela era, por assim dizer, dentre todas as ideias 
antigas, o único conceito que a ela ainda se apresentava, derradeira 
secularização do princípio criador. (HORKHEIMER; ADORNO, 1985, 
pp.18-19).  
 

 Em Pedagogia Radical (1983) Henry Giroux resgata a discussão acerca 

da racionalidade e a crítica a razão instrumental feita em especial por Adorno, 

Horkheimer e Marcuse. Giroux (1983, p. 12) destaca que "a crise da razão está 

associada à crise da ciência e àquela mais ampla da sociedade.” Este autor busca no 

refinamento da Teoria Crítica, escritos de Antonio Gramsci e na Psicologia Profunda, o 

cerne combativo ao marxismo “ortodoxo” 12  e reconstrução do significado de 

emancipação humana e racionalidade.  

 Henry Giroux está interessado nessa fase intelectual em elaborar uma 

crítica radical às teorias da reprodução social e cultural vigente na época, seu interesse 

pauta-se em estudar como a educação foi subjugada na abertura do século XX a “cultura 

do positivismo” sob o efeito do deslocamento da base filosófica da educação do 

“político” para o “técnico” no processo de escolarização ocidental. “Os pilares teóricos 

sobre os quais uma nova justificativa foi construída eram a eficiência e o controle... com 

a era da administração científica chegou à exaltação de uma nova racionalidade e 

remoção “do político” do âmbito da escolarização” (GIROUX, 1983, p.223). 

 Limitaremos aqui ao enfoque de Henry Giroux ao conceito de 

racionalidade na segunda parte do livro Teoria Crítica e Resistência em Educação. 

Mesmo que sua análise esteja centrada nesta obra em estudar, a partir de uma base 

crítica, a contingência da racionalidade dominante no processo de escolarização e suas 

determinações e mediações vigentes (o currículo, por exemplo), nosso exercício 

                                                                                                                                                                          
qualquer um, sem distinção de origem, assim como, na fábrica e no campo de batalha, está a serviço de 
todos os fins da economia burguesa.(...)A técnica é a essência desse saber.  ”(HORKHEIMER;ADORNO, 
1980,p. 89) 
12Mesmo que Karl Marx tenha usado a razão em nome da crítica e da emancipação, sua visão de razão era 
limitada a ênfase excessiva do processo do trabalho, troca, significando tanto a força motriz da razão 
como sua suprema mistificação. Em contraponto a Marx, Adorno, Marcuse e Horkheimer acreditavam 
que o processo de racionalização penetrava todos os setores da vida cotidiana: meios de comunicação de 
massa, escola, trabalho, etc. A herança do positivismo da racionalidade e sua visão tecnocrática da ciência 
representa uma ameaça à noção de subjetividade e ao pensamento crítico. (GIROUX, 1986). 
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interpretativo consiste em trazer a abordagem dessa discussão conceitual por meio da 

frente teórico-metodológico optada na pesquisa e relacionarmos com as estruturas 

ideológicas destinadas a formação de professores, uma vez que estamos analisando a 

perspectiva de um mesmo fenômeno: os processos de educação institucionalizada. 

 Mas como caracterizar o conceito de racionalidade? Como estabelecer os 

caminhos de análise? Henry Giroux (1986, p. 225) ilumina essa questão ao significar 

racionalidade como:  

um conjunto específico de pressupostos e práticas sociais que medeiam como 
um individuo ou grupo se relaciona com a sociedade maior. Subjacente a 
qualquer modo de racionalidade está um conjunto de interesses que define e 
limita como a pessoa reflete sobre o mundo.   

 Todavia, há inúmeras noções de racionalidade, é mister defini-las  para 

além das ambições de verdade  inseridas na rigidez das pressuposições que conduzem 

suas práticas, para Giroux (1986) interessa situar a racionalidade dominante em uma 

específica ordem social e contexto particular da história.  

Com efeito, essas interfaces são decisivas para a investigação da reprodução 

da racionalidade dominante e o modo como esta é operacionalizada nas formas de 

consciência, estruturas e pressupostos normativos em determinada sociedade.  Com 

isso, tais interfaces “politizam a noção de racionalidade, questionando como a ideologia 

apóia, medeia ou se opõe à configuração de forças sócio-políticas existentes, que 

utilizam a racionalidade dominante para legitimar e sustentar sua existência.” 

(GIROUX, 1986, p.225). 

 O autor fornece três modos de racionalidade, a saber: a técnica, a 

hermenêutica e a emancipatória. Giroux julga que cada uma dessas racionalidades 

debela em si mesma outra problemática em ascensão, além de que cada uma destas 

acomoda interesses ideológicos particulares de conhecimento. Em síntese, para o autor,  

a)  Racionalidade técnica: Liga-se aos princípios de controle e certezas. A 

construção do conhecimento apóia-se nas ciências naturais e consiste em 

dominar o mundo ambiental objetivado dedutivamente, o conhecimento é 

apreendido e descrito de forma neutra.   Relação de causa e efeito, onde a 

causação associa-se a noção de predição, portanto, um processo linear:  
o conhecimento do mundo social é objetivo e consiste de partes isoladas e 
distintivamente separáveis, que interagem de acordo com a regularidade que 
simplesmente precisam ser descobertas, a relação entre  essas variáveis é uma 
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relação empírica que podem ser reduzida  e resultados (sic) previsíveis. 
(Ibidem,1,pp.232-233). 

 
b) Racionalidade Hermenêutica: Nesse enfoque o conhecimento é tido como 

construção e interpretação de significados ativos dos seres humanos a respeito 

do mundo por meio da tríade conceitual apropriação, intencionalidade e 

intersubjetividade postos em padrões simbólicos e comunicativos de interação 

individual e social.   
O conhecimento é tratado como um ato social específico com suas relações 
sociais subjacentes... A racionalidade hermenêutica tem tido um papel 
significante em auxiliar os educadores e desvelar as dimensões latentes e 
manifestas do conhecimento e das relações de sala de aula. (Ibidem, p.242).  
 

c) Racionalidade Emancipatória: Assim como a racionalidade hermenêutica que 

se afastou do rigor positivista onde a realidade é posta numa ótica objetivista, a 

racionalidade emancipatória também se afirma nessa distância e não renuncia 

tampouco ao destaque da intencionalidade e do significado. Contudo, a 

centralidade da racionalidade emancipatória consiste em demarcar sob a 

perspectiva do pensamento crítico o significado e ação em um dado contexto de 

sociedade, com intuito de problematizar como “as relações entre poder, normas 

e significados funcionam dentro de um contexto sócio-histórico específico para 

promover formas de autodesentendimento, bem como promover e sustentar 

modos de dominação estrutural.” (Ibidem, 1986, p.248);   

Giroux (1986) ao investigar esses três modos de racionalidade tem como 

parâmetro a sociedade (dominante) americana pós-segunda Guerra Mundial.  No 

entanto, a questão norteadora de análise não aflui em apreender como cada uma dessas 

racionalidades opera na sociedade americana e sim em identificar como esses tipos de 

racionalidades iluminam as principais tradições de educação para a cidadania ao passo 

que as problemáticas levantadas por cada uma dessas racionalidades compõem 

limitações. Para esse autor, as três formas de racionalidade em destaque não implicam 

que cada uma delas deve ser universalizada em face de outras. 

Em suma, na subseção posterior, retomaremos a noção de racionalidade e a 

culminância desses modos de racionalidade na construção profissional dos docentes 

coligadas tanto por motes propositivos, quanto por questões limitantes junto à 

emergência dos modelos ideológicos de professores na confluência do final do século 

XX nos processos de adoção da racionalidade técnica instrumental e racionalidade 
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prática nos modelos ideológico de formação de professores, inserido nos discursos 

pedagógicos que alimentam os currículos, programas, avaliações externas e práticas na 

formação de professores. 

 

2.2.Concepções sobre professores 

 

Há possibilidade de identificar e qualificar as diferentes composições de 

racionalidade, por exemplo, referente à escola, o currículo, o ensino, a aprendizagem e 

etc. Nesse sentido, a formação de professores enquanto campo de conhecimento é 

igualmente suscetível a composições de racionalidade dominante. 

As concepções sobre professores oscilam no interior de diferentes 

paradigmas, orientações e abordagens. Essas distintas concepções vão influenciar o 

modo como os conteúdos, métodos e estratégias adotadas para formar os professores 

são elaborados. Dessa maneira, problematizaremos a seguir essas diferentes concepções 

de professores e suas devidas correspondências relativa ao modelo ideológico formativo 

(paradigma) 13 que justifica e legitima tal concepção.  

 

2.2.1 Modelos ideológicos de formação docente 

Ao consultar o dicionário brasileiro da língua portuguesa identificamos a 

etimologia e significado da palavra formação que vem do latim formatione, condiz ao 

ato ou efeito de formar ou formar-se; constituição; organização; maneira pela qual se 

constitui uma mentalidade, um caráter. Há várias derivações de processos dessa palavra, 

como os processos naturais, (como a formação das rochas, das nuvens, dos rios), 

processos militares (como a formação de tropas), e assim sucessivamente.    

Adquirindo contornos, no movimento de compreensão do debate sobre o 

processo de formação docente, buscamos em Kincheloe (1997); Garcia 

(1999),Anastasiou;Pimenta (2014) a identificação de quatro modelos de formação de 

professores no final do século XX: tradicional (ou prático-artesanal), behaviorístico, 

personalístico, e orientado para a pesquisa.   
                                                           
13 Zeichner (1983) utilizou o conceito de paradigma de formação de professores para se referir a “uma 
matriz de crenças e pressupostos acerca da natureza e propósito da escola, do ensino, dos professores e da 
sua formação, que dão características específicas à formação de professores.”( Idem, p.03). 
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Não obstante, cada modelo desses enfatiza diferentes aspectos a serem 

considerados em vista do sentido e finalidade posta para cada um, mas nenhum 

apresenta um padrão completo para orientar o desenvolvimento de um programa de 

formação de professores, porém, tais modelos têm perpassado a prática docente 

institucional. (ANASTASIOU; PIMENTA, 2014). Atentos a essa prerrogativa, 

realizaremos a seguir uma revisão desses modelos, com ênfase aos desdobramentos do 

modelo orientado para a pesquisa.   

 O paradigma tradicional ou prático-artesanal considera que a formação de 

professores ocorre dentro de uma conjuntura sociopolítica imutável e estes são vistos 

como artesãos semiprofissionais que apreendem suas competências pela experiência em 

sala de aula, “sua formação se dá na prática, à semelhança do aprendiz, que “aprende 

com o mestre”, ou seja, aprende a fazer fazendo.” (ANASTASIOU; PIMENTA, 2014, 

p.183). Nesse sentido, o professor está à revelia de uma dimensão crítica de educação e 

seu compromisso é principalmente na esfera individualizada. Nesse modelo a separação 

entre teoria e prática é sustentada por um currículo normativo orientado para as 

disciplinas. 

 É por isso que as professoras Anastasiou e Pimenta (2014, p.183-184), enfatizam 

que nesse modelo tradicional  
docência é considerada um “dom inato”: o professor já nasce 
“pronto” e deve tão somente ser treinado na prática 
profissional, não sendo necessário investir na sua formação e 
no seu desenvolvimento profissional. Esse prisma assume 
contornos claramente ideológicos nas sociedades com governos 
neoliberais para os quais é preciso reduzir os aparelhos estatais 
de sustentação da escolaridade pública, especialmente das 
universidades, cujos professores têm experimentado visíveis 
redução de sua formação acadêmica e científica.  
 

Já o modelo behaviorístico baseia-se na psicologia behaviorista e na lógica 

cartesiano-newtoniano e tem como premissa a ideia que a formação do professor é 

resultado da aprendizagem de conhecimentos, habilidades e competências daquilo que é 

mais relevante para o êxito do ensino. Desta forma, os professores entendidos como 

sujeitos reprodutores de conhecimento se transformam em profissionais subordinados e 

burocratas do Estado onde suas práticas são predeterminadas para atender as soluções 

de problemas por meio da aplicação de teorias e técnicas científicas.   

De uma maneira geral, tanto o modelo tradicional, como o behaviorístico 

tem sua ação norteada por uma forma de racionalidade técnica e noção condutista da 

prática docente vista como criação do ethos técnico do professor, o qual, em princípio, 
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há uma limitação da visão cognitiva e política do professor, reduzindo-os ao ato 

intelectual de ensinar uma mera técnica. Ao elucidar essa questão, Kincheloe (1999, 

p.20) assevera que:  

Os professores tornam-se seguidores de regras, leitores de livros-guias e são 
desencorajados a se engajarem em atos interpretativos. (...) Um 
individualismo radical é criado para colocar os futuros professores uns contra 
o outros numa competição por notas, elogios dos supervisores, recursos 
instrucionais e idéias, e, naturalmente, por posições nas escolas. Mais 
importante ainda, esta ética individualista mascara os interesses comuns dos 
professores na luta pela mudança educacional.  

 O modelo personalista, por sua vez, sofre influências evidentes da 

psicologia da percepção, do humanismo e da fenomenologia. O ponto central desse 

modelo é a pessoa, com todos os seus limites e possibilidades.  O caráter pessoal do 

ensino passa a ser utilizado como estratégia de aproximação e percepção do fenômeno 

educativo. (GARCÍA, 1999). Este modelo realça os aspectos afetivos e de personalidade 

também do professor para que este seja capaz de desenvolver uma boa relação com os 

alunos.  

Assim, de acordo com estes desígnios personalistas, a formação de 

professores deve privilegiar a autodescoberta pessoal, o tomar consciência de si próprio 

para depois agir como um “facilitador”, criador de condições para a aprendizagem dos 

seus alunos, os conhecendo também como indivíduos.  “A descoberta do modo pessoal 

desempenha um papel fundamental neste programa, já que não se trata de ensinar o 

método mais eficaz a todos os professores em formação.” (GARCIA, 1999, p.38).    

Situando a crítica aos limites desses três primeiros modelos apresentados, a 

inquietação em sobressalto nos levou ao seguinte ponto de inflexão: por que a 

substância orgânica intelectual nesses modelos de formação docente insere-se em uma 

noção de “neutralidade” didático-pedagógica da educação e professor?  

Encontramos apoio em um texto localizado na obra Didática em Questão 

onde o professor Cipriano Luckesi, ao investigar o papel da didática na formação do 

professor – enquanto um fenômeno teórico e prático, – declara preocupação relativa à 

tendência reducionista das práticas educacionais fundadas em conjunturas psicológica e 

tecnicista.  Para ele:  
Certamente que a psicologia pode e deve trazer auxílios fundamentais para as 
tentativas de facilitação da aprendizagem, desde que ela, por sua 
especificidade, deveria estudar modos do ser humano atuar naquilo que se 
refere ao seu “background” psíquico. (LUCKESI, 1983, p.28) 
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 Argumenta também que  
 

Essa didática – hipertrofia de técnicas, esfacelamento da relação 
teoria/prática, redução dos fundamentos da prática educacional –, a meu ver, 
tem muito pequeno papel na formação de um educador comprometido com 
um projeto pedagógico, tradutor e executor de um projeto histórico de 
desenvolvimento do povo. Penso mesmo que o seu papel, neste estado de 
coisas, é acentuar um desvio ideológico que vem subjacentemente minando 
uma autêntica prática pedagógica. (ibdem, pp.28-29). 
 

Contrapondo-se a esses modelos supracitados, o programa orientado para a 

pesquisa compreende a formação dos professores baseada em ações teórica e prática 

investigativas. Conforme Kincheloe (1997, p.201):  

 
O papel da formação é produzir profissionais com habilidades de pesquisa 
para analisar e compreender o que está ocorrendo na sala de aula, na escola e 
na sociedade, encorajando os futuros professores a problematizar “o que é” 
para refletir “o que deveria ser. (Idem, p.201) 

Para esse modelo a formação do professorado é um processo articulado ao 

compromisso político do ofício docente na sociedade. Não obstante, a influência da 

tendência da pesquisa no ensino e ensino com pesquisa nas universidades brasileiras 

tem sido “vulgarizada” e vem somando inúmeros trabalhos acadêmicos, o auxílio 

financeiro de órgãos governamentais e das Fundações de Apoio à Pesquisa, possibilita, 

sobretudo, aos professores das universidades federais, financiamento aos projetos de 

pesquisa (LAMPERT, 2008), cabe avaliar, no entanto, como esse prestígio quantitativo 

da produção acadêmica atua no cotidiano dos cursos de licenciaturas. Para Candau 

(1997 p.37): 
Se situam na hierarquia acadêmica aqueles que articulam a produção 
científica com as atividades de ensino para, em último lugar, se colocarem os 
que se envolvem mais diretamente com as questões de ensino e de educação 
de um modo geral (...). A dedicação ao ensino e a formação de professores, 
intimamente articuladas, supõe aceitar, em princípio, perda de prestígio 
acadêmico. (idem, p.37). 

A resistência à formação didático-pedagógica de muitos professores que 

atuam no ensino superior representa um sério problema, isso se explica muitas vezes 

pelas lacunas existentes nos cursos onde estes foram formados, posto que esse 

movimento de valorização das licenciaturas seja recente. Esses professores 

universitários acham-se sabedores suficientes de sua área de atuação e para estes 

dominar o conteúdo é suficiente para ser um “bom” professor, atribuindo à dimensão 

didática-pedagógica como simples forma de repassar conteúdos exigidos pela matriz 

curricular; são mestres, doutores, pós-doutores, grande maioria não se interessam em 
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serem professores, mas sim tão somente pesquisadores, assumindo a sala de aula por 

força das circunstâncias. (CAMPANI, 2005). 

No ensaio A vida dos estudantes, Walter Benjamin põe em reflexão o lugar 

histórico dos estudantes na esfera da universidade e do sistema sociopolítico. Critica a 

arbitrariedade dos estudantes que enxergam a ciência meramente como uma escola 

profissionalizante quando não dissociada da vida. Destarte, Benjamin reflete 

concisamente o descaminho que a ciência foi tomando na medida em que foi fisgada 

pela lógica da administração estatal, por sua vez, conformando as universidades o 

exercício da profissionalização pelos saberes setorizados e técnicas.  

Para Walter Benjamin, contudo, (2002, p.33): 
o que testemunha a degradação não é a conformidade da universidade com o 
Estado – o que não combinaria mal com a barbárie “honesta” -, mas sim a 
garantia e a doutrina de liberdade de uma ciência da qual se espera, com 
naturalidade brutal, que conduza os seus adeptos à individualidade social e ao 
serviço público. De nada adianta tolerar as mais livres concepções e teorias 
enquanto não se garante a vida que tais concepções e teorias – tanto quanto as 
mais rigorosas – trazem consigo e se negue ingenuamente esse imenso 
abismo através da ligação da universidade com o Estado. É equivocado 
desenvolver exigências isoladamente enquanto o espírito de sua totalidade se 
mantiver vedado a cada uma dessas exigências (...).  

 
Correlacionando Lampert (2008), tomamos a circunstância em que os 

estudantes das universidades estão habituados com o ensino fragmentado e conservador, 

herança certamente proveniente da trajetória da educação escolar formal. Inseridos 

numa lógica “produtivista” acadêmica, os estudantes das licenciaturas são coagidos a 

compreensão tecnicista de pesquisa.  

É comum os discentes realizarem pesquisas que forjam de modo apriorístico 

a realidade educacional, social e política de um objeto de análise, muitos desses 

trabalhos possuem até mesmo incoerências quanto ao método de interpretação e método 

de pesquisa. Em tese, os discentes não estão se apropriando coerentemente de uma 

práxis formativa da pesquisa: enquanto elemento essencial na formação profissional do 

professor (princípio científico) e na prática escolar (princípio educativo) (DEMO, 

1990). Nas palavras de Lampert (2008, p.132): 
As disciplinas direcionadas à pesquisa (Metodologia Científica e/ou Métodos 
e Técnicas de Pesquisa), questionáveis por muitos, pois os conteúdos 
deveriam ser trabalhados pelo conjunto dos docentes, geralmente tratam 
aspectos da lógica e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), em vez de mostrar ao discente a necessidade e a importância da 
investigação para a vida do cidadão, da universidade e da sociedade.  

   
A rigor, as experiências formativas renovada de reflexão na ação e sobre a 

ação Perrenoud (2002); Pérez-gómes (1995) na abrangência da formação de professores 



31 
 

estão a conduzir a constituição renovada do perfil de professor por intermédio do ensino 

com pesquisa e pesquisa no ensino. (ABU-EL-HAJ; LEITINHO; CARDOSO, 2012). 

Porém, o desencadeamento prosaico desse programa vem sustentando inúmeros 

documentos oficiais 14 , livros, artigos e “discursos apressados” de educadores de 

diversas áreas do conhecimento que defendem a Pedagogia das Competências e 

Epistemologia da prática profissional 15 conjugada a tendência reflexiva amplamente 

divulgada nos últimos anos no Brasil.  

Para a professora portuguesa Isabel Alarcão (2013, p.44) “a noção de 

professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão 

que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e 

práticas que lhe são exteriores.”. 

Porém, desde a década de 1990, o conceito de professor reflexivo 16 vem 

sendo incorporado de maneira parcial nos espaços e nas reformas educacionais dos 

estados neoliberais. Os estudos do teórico norte-americano Donald Schön a partir das 

referências das propostas de John Dewey foram importantes para a solidificação do 

professor reflexivo como conceito. Contudo, Pimenta (2010); Libâneo (2010) e Ghedin 

(2010) lançam preocupações frente ao modo como esse conceito vem sendo largamente 

degenerada como atribuição adjetivista ou limitada ao caráter “praticista” da ação e 

prática docente 17. 

O estudo The reflective practitioner: How professionals think in action 

publicado por Donald Schön na década de 1980 é resultado do estudo desenvolvido por 

este autor sobre formação universitária, mais especificamente, um curso de arquitetura.  

                                                           
14 Alguns programas e legislações educacional brasileira se fundamentam na pedagogia das competências, 
tais e epistemologia da prática, quais sejam: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 
9.394/96), Parecer CNE/CEB nº 17/97, artigo 11º e 7º do Decreto nº 2.208/97, Resolução CNE/CEB nº 4 
e 16/99, Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCN), Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Ensino Médio, Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Referenciais Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional (RCN); bem como as Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores 
(CNE/CP Nº 1/2002), Programa Institucional de Bolsa à Iniciação a Docência (PIBID) e  mais 
recentemente o documento Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  
15  Por Epistemologia da prática profissional entende-se: o conjunto dos saberes utilizados pelos 
profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas. Tardif (2002, 
p.255). 
 

 
17Para Sancristán (1999) prática é institucionalizada, são maneiras de educar em diferentes contextos 
institucionalizados em convergência com a cultura e a tradição dessas diferentes instituições. A ação, por 
sua vez, diz respeito aos sujeitos, suas atuações, valores éticos, político, suas preferência, seu 
conhecimento e sua visão de mundo. A ação se realiza nas práticas institucionais a quais esses sujeitos 
estão engajados. 
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Segundo Lisita, Rosa e Lipovetsky (2011), através dessa pesquisa, Schön desmascarou 

a ligação desse curso universitário com a racionalidade técnica, pois, 
Essa perspectiva concebe a prática profissional como um contexto de 
aplicação de uma teoria e uma técnica estudada anteriormente, 
desconsiderando o modo como os profissionais enfrentam as situações 
complexas, instáveis, singulares e incertas, e ainda, reduzindo as 
possibilidades de esses sujeitos se tornarem profissionais produtivos e 
autônomos. 
Com essa crítica, Schön propôs a formação de profissionais reflexivos, 
produtores de saberes e conhecimentos sobre sua prática. O estudo de Schön 
desencadeou uma crítica generalizada à racionalidade técnica e teve grande 
repercussão nas propostas de formação de professores, pois surgiu em meio a 
um contexto em que se buscava repensar o papel do professor, a sua 
formação e o próprio ensino. LISITA; ROSA; LIPOVETSKY (2011, pp.111-
112). 
 

Ao retornarmos ao aporte analítico referente ao texto Professor Reflexivo: 

construindo uma crítica (2010), nos deparamos com a preocupação da professora Selma 

Garrido Pimenta em torno da massificação do conceito de professor reflexivo nas 

reformas educacionais dos estados neoliberais, pois tal subordinação atrapalha o 

engajamento dos professores em práticas criticas, reduzindo o trabalho docente ao 

individualismo centrado nas resoluções “praticista” das situações-problemas presente no 

cotidiano da prática docente 18. Há uma mobilização dos saberes-fazeres à  
tendência em proceder uma tecnização da reflexão, a partir de sua 
operacionalização em inúmeras competências a serem desenvolvidas no 
processo formativo inicial a serviço, colocando as bases para uma avaliação 
da atividade dos professores, a partir delas, individualmente consideradas. 
Essa tendência é forte em setores expressivos de universidades norte-
americanas e inglesas e vem subsidiando políticas governamentais, 
especialmente no Brasil e Chile.   (PIMENTA, 2010, p.46). 
 

 Portanto, essa defesa da intervenção reflexiva proposta por Schön e 

reportada em muitas instâncias educacionais rompe com a racionalidade técnica-

instrumental na formação do professor através da valorização da reflexão da/na prática 

docente? Em tese, pensamos que não, e acordamos com a provocação de Pimenta apud 

Zeichner (2010, p. 23), de que a assimilação generalizada e isolada da perspectiva da 

reflexão é “uma forma de sustentar a incoerência em se identificar o conceito de 

professor reflexivo com práticas ou treinamentos que possam ser consumidos por um 

pacote a ser aplicado tecnicamente (?)” (grifo nosso). 

                                                           
18 Libâneo (2010) sustenta que o reducionismo em volta do conceito de professor reflexivo ocorre em boa 
medida, pela oscilação quiça, fraqueza do pensamento pedagógico brasileiro. “Não é que não se 
reconheça a força das contribuições teóricas e práticas dessa linha de estudo que, sem dúvida, muito vem 
enriquecendo a teoria educacional. Apenas não me parece frutífero do ponto de vista das ações 
pedagógicas concretas qualquer tipo de reducionismos. (Idem, 2010, p.53). 
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Em diálogo travado novamente com Walter Benjamin nos deparamos com 

uma preocupação do espírito da época, mas também tão nossa e que nos alerta a 

desvelar esses modelos ideológicos de formação de professor tecidas em fios de Ariadne 

manifesto na materialidade e imaterialidade da racionalidade técnica instrumental 

dominante, pois, “a falsificação do espírito criador em espírito profissional, que vemos 

em ação por toda parte, apossou-se por inteiro da universidade e a isolou da vida 

intelectual e criativa.” (Ibdem, p.39)  

Defendemos que o ensino com pesquisa revele as rupturas com as estruturas 

tradicionais de educação (que toma como propósito maior a reprodução do 

conhecimento científico em subterfúgios de saberes setorizados). Busca-se, por meio 

dessa concepção, a saída do autoritarismo das práticas educativas, através da concepção 

social da ciência, das experiências dialéticas no/do ensino para além das salas de aula e 

definição política dos professores (FREIRE, 1985) contextualizada com as condições 

sociais do trabalho dos professores frente aos enfrentamentos cotidianos de atuação 

profissional do magistério no Brasil: salários e jornada de trabalho, precarização e 

financiamento privado da educação básica e superior, vulnerabilidade social dos 

estudantes, a gestão, objetivos, intenções e avaliações externas, currículo e etc. 
 

Nessa leitura critica das mediações do exercício da docência, elegemos a 

perspectiva do professor intelectual crítico transformador como um projeto de 

formação docente que resista à lógica da necessidade e eficiência promovidas pelo 

discurso político da integração e do consenso (GIROUX, 1983).   

Henry Giroux em resposta crítica a ideologia educacional tradicional 

evidencia o campo político e cultural do ensino público, em razão, para o autor,  
os  tradicionalistas fugiram  totalmente da questão através da tentativa 
paradoxal de despolitizar a linguagem do ensino e ao mesmo tempo 
reproduzir e legitimar as ideologias capitalistas. A expressão mais óbvia 
desta visão pode ser vista no discurso positivista que definia e ainda define a 
política e pesquisa educacional predominantemente, e que tem como 
preocupação mais importante o domínio de técnicas pedagógicas e na 
transmissão de conhecimentos instrumental para a sociedade existente.  
(GIROUX, 1997, p.27) 

 
Em reflexão, Giroux (1997) versa que as mudanças educacionais atuais 

apresentam tanto uma ameaça quanto um desafio para os professores. Uma ameaça 

porque as reformas educacionais são, sobremaneira, realizadas sem a participação 

efetiva dos professores, denota-se pouca confiança na capacidade intelectual e moral 

dos professores. 
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Por exemplo, muitas das recomendações que surgiram no atual debate 
ignoram o papel que os professores desempenham na preparação dos 
aprendizes para serem cidadãos ativos e críticos, ou então sugerem reformas 
que ignoram a inteligência, julgamento e experiência que os professores 
poderiam oferecer em tal debate. (Idem, p.157) 

 
(...) em todos os níveis da educação é uma precondição teórica necessária 
para que eles efetivamente se organizem e estabeleçam uma voz coletiva no 
debate atual. (Ibidem, p.158). 

 

O autor aponta dois caminhos analíticos para abranger os sentidos dessa 

crise, o primeiro diz respeito às forças ideológicas e materiais que têm acentuado a 

proletarização do trabalho docente, visto que essas forças têm minimizado, os 

professores ao status de técnicos especializados dentro das instâncias educativas, 

desempenhando atividades operacionais de administração e implementação de 

programas curriculares em detrimento da leitura crítica dessas propostas curriculares. 

(GIROUX, 1997). 

O segundo caminho analítico corresponde à defesa da escola (e amplamente, 

também as universidades) enquanto instituições sumárias para a sustentação e 

construção de uma democracia crítica, bem como a defesa dos professores como 

intelectuais transformadores “que combinam a reflexão e prática acadêmica a serviço da 

educação dos estudantes para que sejam cidadãos reflexivos e ativos.”(Ibidem, p.158). 

Contudo, para que os educadores se engajem nessa perspectiva de luta, 

Henry Giroux acredita na potência da autocrítica permanente dos professores alinhada 

ao vigor da visão crítica de mundo no intento da redefinição da práxis educativa.   

O conceito de professor intelectual crítico transformador é refinado por 

Giroux através da referência teórica do conceito de intelectual orgânico de Antônio 

Gramsci, inclusive, demarcarmos no excerto da obra Concepção dialética da História 

essa perspectiva da autocrítica enquanto autoconsciência ou autoconhecimento engajado 

a transformação crítica de si e “da história sem um inventário” enviesada no senso 

comum, vejamos:  

Quando a concepção do mundo não é crítica e coerente, mas ocasional e 
desagregada, pertencemos simultaneamente a uma multiplicidade de homens-
massa, nossa própria personalidade é composta de maneira bizarra: nela se 
encontram elementos dos homens das cavernas e princípios da ciência mais 
moderna e progressista; preconceito de todas as fases históricas passadas, 
grosseiramente localistas, e intuições de uma futura filosofia que será própria 
do gênero humano mundialmente unificado. Criticar a própria concepção de 
mundo significa, portanto, torná-la unitária e coerente e elevá-la até o ponto 
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atingido pelo pensamento mundial mais desenvolvido.  Significa portanto 
criticar, também, toda a filosofia até hoje existente, na medida em que ela 
deixou estratificações consolidadas na filosofia popular. O início da 
elaboração crítica é a consciência daquilo que somos realmente, isto é, um 
‘conhece-te a ti mesmo’ como produto do processo histórico até hoje 
desenvolvido, que deixou em ti  uma infinidade de traços recebidos sem 
benefício do inventário. Deve-se fazer, inicialmente, esse inventário 
(GRAMSCI, 1978, p.12) 

Em Os intelectuais e a organização da Cultura (1982) Gramsci aponta que 

a hegemonia se constitui pela força de uma classe dominante. Os intelectuais orgânicos, 

segundo Gramsci, seriam aqueles oriundos da classe a qual eles pertencem, assim de 

acordo com esse autor, o intelectual orgânico tem de ser aquele que deve, por motivo de 

sua origem, manter-se íntegro e não se deixar corromper pelo contato sofrido com os 

outros intelectuais que tem origem na formação tradicional da sociedade, o qual 

Gramsci denomina de intelectuais modernos que no âmago do processo capitalista de 

produção colaboram para a exploração da mais-valia, desse modo: 
Cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial 
no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, de um 
modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão 
homogeneidade e consciência da própria da própria função, não apenas no 
campo econômico, mas também no social e no político: o empresário 
capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista da economia 
política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito, etc., etc.,. 
(GRAMSCI, 1982, pp.3-4). 

 

O professor como um intelectual crítico transformador insere-se nessa 

compreensão de consciência de classe na relação entre objetividade e subjetividade. 

Para Freire (1983), a realidade social não é um dado objetivo que surge ao acaso, mas 

como resultado da ação humana que também não se transforma ao acaso. Ora, se os 

homens são produtores da realidade social, “e se essa na “invasão da práxis”, se volta 

sobre eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa 

dos homens”. (FREIRE, 1983, p.39).  
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3 BASES CONTEXTUAIS DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO NO BRASIL 
 
(...) Na sociedade burguesa as relações de produção tendem a 
configurar-se em ideias, conceitos, doutrinas ou teorias que 
evade seus fundamentos reais. Octavio Ianni,(1985). 

 

Ao tecermos uma leitura da produção espacial na dinâmica social em 

meados do século XX (período de implantação do curso Geografia FAFIDAM), 

intentamos em primeiro lugar reafirmar o papel das ideologias geográficas 19  e 

valorização do espaço na conformação das forças políticas no território nacional em 

interação com a participação da geografia e seus profissionais na legitimação desse 

projeto político e social; e, em segundo lugar, lançar a perspectiva da realidade em 

movimento contraditório para se pensar às transformações ocorridas no magistério e 

como isso afetou os cursos de licenciatura em Geografia.  

3.1 Os discursos geográficos e a acumulação capitalista do espaço  

Aprendemos com os autores dedicados a estudar a história do pensamento 

geográfico 20  que a Geografia surge antes mesmo de sua institucionalização como 

Ciência. Não pretendemos com essa afirmativa percorrer os antecedentes históricos das 

contribuições da produção do conhecimento de síntese de pensadores da Grécia Antiga 

até chegar às bases para a consolidação da primeira cátedra de Geografia Física na 

Universidade de Konigsberg subsidiado por Immanuel Kant, marco inicial da geografia 

(autônoma) no espaço universitário, justaposto as intendências expansionistas e 

imperialistas dos Estados-nação em curso no século XVIII.  

Objetivamos, porém, promover análise acerca da legitimação da 

racionalidade dominante no processo de institucionalização da geografia escolar e 

acadêmica, a fim de abranger um exame das condições de reprodução material e formas 

de consciência no trajeto para a consagração da ciência moderna e geografia escolar 

                                                           
19  Sobre este conceito, ver: MORAES, Antonio Carlos Robert. Ideologias geográficas. São Paulo: 
Annablume, 2005. 
20   Pensamento Geográfico consiste no conjunto de conhecimento sobre o espaço arraigado por 
concepções e discursos que a sociedade, em um dado momento histórico, possui sobre suas relações com 
o meio. O pensamento geográfico está presente em vários meios discursivos: mídia, literatura, política, 
cultura, etc. (MORAES, 2005) 
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perante aos valores morais e mentais postos pelo modo de produção capitalista.  Não 

podemos deixar de mencionar e concordar com Milton Santos (2004, p.31) que mesmo 

nascida tardiamente como ciência oficial, a geografia teve dificuldade para se 
desligar, desde o berço, dos grandes interesses. Estes acabaram carregando-a 
consigo. Uma das grandes metas conceituais da geografia foi justamente, de 
um lado, esconder o papel do Estado bem como o das classes, na organização 
da sociedade e do espaço.  (Idem, 2004, p.31). 

Contudo, segundo Moraes (2002, p.21) 

Para que a Geografia moderna viesse a ser formulada havia ainda 
necessidade de outra classe de condições, aquelas referentes diretamente à 
evolução das ideias, isto é, a discussão autônoma e unitária do temário 
geográfico deveria ser referandada pelo pensamento filosófico e científico.  

A simples existência dos pressupostos materiais não tece mecanicamente a 
explanação geográfica, sendo necessário um determinado arcabouço lógico 
filosófico, já estabelecido, que propiciasse a formulação dessas postulações. 
Neste caso, a condição de realização passa a ser não apenas um 
desenvolvimento histórico material, mas o desenvolvimento da história das 
idéias.  

Moraes (1991) reafirma sua linha de pensamento ao evidenciar o papel da 

cartografia e dos discursos geográficos na construção do Brasil como território e 

pátria 21.  

Desta forma,  

Pode-se dizer que o Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, 
apresentava todas as condições para uma ampla disseminação do discurso 
geográfico e uma rápida institucionalização da geografia.  Como uma 
hipótese de trabalho, pode-se considerar que a primeira coisa em parte 
ocorreu, mas não a segunda. Isto é, as teses da geografia conheceram certo 
destaque sem que a disciplina conhecesse uma objetivação institucional. 
(MORAES, 1991, p.170). 

Através dos discursos geográficos provenientes dos relatos de cronistas, 

viajantes, naturalistas e exploradores, a imagem do Brasil foi construída materialmente 

e simbolicamente por meio de processos políticos, militares, literários e econômicos 

(SOUSA NETO, 2000). A transição da monarquia para a república no interstício dos 

sessenta anos que separa a proclamação da escravatura com a “Lei do Ventre Livre” em 

1871 até a Revolução de 1930 é apontado por muitos historiadores como período de 

mudanças na forma e conteúdo do espaço brasileiro.  (MACHADO, 1995).  

A necessidade de superar o passado colonial baseado nos resquícios de uma 

sociedade brasileira escravocrata, autoritária, latifundiária e clientelista tornou-se uma 
                                                           
21  Ver MAGNOLI, Demétrio. O corpo da pátria: imaginação geográfica e política externa no 
Brasil (1808 – 1912). São Paulo, SP: UNESP, Moderna, 1997. 
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frente de interesses hegemônicos. As relações de poder entrelaçadas por instituições 

como o Estado e Igreja ao revés das estruturas conservadoras foram escamoteadas pelo 

ideário moderno que aqui chegavam através da apropriação e assimilação progressiva 

das técnicas na esfera da sociabilidade do capital 22  alavancando projetos de 

modernização de ampliação dos meios de comunicação, implantação das estradas de 

ferro, projetos de eletrificações e zonas portuárias para facilitar o escoamento dos 

produtos brasileiros, evolução da divisão social, técnica e territorial do trabalho, 

passagem da economia agrário-exportadora para a formação do mercado nacional 

galgado na industrialização e redefinição da identidade do país a luz de teorias 

progressistas e ideias patriotas.  (Idem, 1995).  

Ao curso desse período, a sociedade brasileira notadamente de história lenta 

e capitalismo tardio buscou transformar a ordem em engrenagem do progresso 

(SOUZA, 1994). O debate sobre a questão nacional nas décadas que perpassam o século 

XX no Brasil 23 delineia-se em dilemas e possibilidades para a consolidação de um 

projeto de unidade nacional mediante 

A marcha do processo político e das lutas sociais, de par com a crise 
da cafeicultura, os surtos de industrialização, a urbanização, a 
emergência de um proletariado incipiente, os movimentos sociais de 
base agrária, tais como o cangaço e o mesianismo, tudo isso repunha, 
desenvolvia e criava desafios urgentes para cada setor e o conjunto da 
sociedade nacional. (IANNI, 2004, pp.29-30). 

As matrizes do pensamento intelectual brasileiro embevecido pela tradição e 

herança do pensamento europeu encontraram na realidade em processo de mudança, 

pontos de aproximação entre o pensamento universal com os temas nacionais.  

Desta forma, o caminho interpretativo da formação social do povo 

brasileiro 24 gerado por estudiosos influenciados pelas teorias raciais dos contrastes, 

                                                           
22 Para fugirmos do determinismo tecnológico, buscamos em Adorno e Horkheimer (1985, p.100) a 
assertiva que “o terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o poder que os 
economicamente mais fortes exercem sobre a sociedade.” 
23  Mediante o pano de fundo social brasileiro no período que corresponde a 1930 a 1964, o modelo 
político e social “nacional-desenvolvimentismo” repercutirá em intenções e ações sob o espaço 
geográfico e por assim dizer, repercutirá também na profissão docente. Tal modelo alicerçou até mesmo 
um órgão específico (Instituto Superior de Estudos Brasileiros – ISEB) que tinha como tarefa formular 
desenvolver, difundir e aplicar à realidade brasileira e à suas mudanças em curso. (FARIAS; BEZERRA, 
2011; SAVIANI, 2010). Saviani (2010, p.311) acerca desse cenário, diz que “assistimos à transformação 
da questão social de “caso de polícia” em “caso de política” e ao advento do populismo.  
24 Em destaque, a literatura sobre a formação social e territorial do Brasil elaborada pelo historiador 
maranguapense João Capistrano de Abreu (1853 – 1927), este autor de orientação positivista foi um 



39 
 

determinismo ambiental, positivismo, neolamarckismo e darwinismo social disseminou 

uma produção intelectual organizada segundo os interesses do setor social hegemônico 

da nação brasileira.  Esta sociedade brasileira marcada pelo caráter ornamental e 

patrimonialista (COUTINHO, 2001) esboçou um mercado cultural através de meios 

publicitários como jornal, revistas, montagem de peças teatrais e publicação de livros 

que exaltavam os arquétipos brasileiros consoantes às condições físico-natural do 

país 25.    

A própria organização do sistema educacional de ensino no Brasil se 

alicerçou para as camadas privilegiadas da sociedade. Se outrora os intelectuais eram 

formados na metrópole portuguesa, com a transferência da Corte Portuguesa e, a 

posteriori, com a transição do governo imperial para o republicano tornou-se mister 

alargar substancialmente uma camada intelectual brasileira capaz de servir ao novo 

Estado. Isto implicou, por exemplo, na criação e ampliação de instituições de ensino 

escolar, além do sistema universitário abrigado no ensino superior no Brasil.  

Emergia ai, a visão nacionalista marcada pela exaltação do civismo e do 
patriotismo, o que configurava o nacionalismo como uma ideologia de 
direita. Com efeito, a esquerda, tanto na sua extração socialista como 
anarquista ou comunista, como que se baseando no lema que fecha o 
manifesto comunista redigido por Marx e Engels, “Proletários de todos os 
países, uni-vos”, se definia como internacionalista.”(SAVIANI, 2008, p.311). 

Com efeito, na forma que assumia a expansão do ensino no Brasil nas 

primeiras décadas do século XX, o acesso às escolas primárias foi destinando-se 

também a classe pobre, pelo motivo de, como afirma Saviani (2008, p.310) “livrar o 

país da chaga do analfabetismo, considerado vergonha nacional.” Bem como fortalecer 

os discursos geográficos em consonância com a forma de consciência dominante em 

vigor. 

                                                                                                                                                                          
grande estudioso das teorias antropogeograficas de F. Ratzel, disseminando essas teorias em seus estudos 
para justificar os fatores de “atraso” do Brasil, servindo aos interesses hegemônicos da época.  
25  Coutinho (2001) retoma a crítica feita por Nelson Werneck Sodré a respeito da cultura elitista em 
detrimento da cultura nacional-popular. Para ele, o romantismo no Brasil funcionava como estimulo a 
evasão, um excesso culto à subjetividade. O indianismo, tema predileto de autores como José de Alencar, 
deixava às sombras a questão da escravidão negra no Brasil, aferindo assim a própria posição política do 
autor cearense, que além de conservador, era um convicto escravista.  O naturalismo, por sua vez, mesmo 
distinto do romantismo em muitos aspectos, apresentava ideias fatalistas do meio natural, raça e clima 
como elementos de imposição da miséria brasileira, fugindo da tônica concreta histórico-social e política 
das raízes desta miséria.  Por outro lado, o autor aponta alguns movimentos literários como verdadeiros 
meios de denúncia do modo “prussiano” de modernizar o país, como as criações literárias de autores 
como Lima Barreto, Graciliano Ramos e José Lins do Rego, este último tratou em suas obras as mazelas 
humanas provocadas pela capitalização do latifúndio, da transição dos velhos engenhos para as usinas 
modernas.  
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3.1.1 A produção do espaço brasileiro a partir da metade do século XX 

 

A noção de produção do espaço como condição, meio e produto do trabalho 

e consequentemente da reprodução da vida cotidiana da sociedade reverbera para uma 

compreensão dialética do conteúdo produzido no espaço apropriado 26 sob a égide do 

modo de produção capitalista (CARLOS, 2011). Tal prerrogativa converge para a 

compreensão da organização e produção 27 do espaço brasileiro inserido no processo de 

internacionalização da economia capitalista (GOLDENSTEIN; SEABRA, 1982).   

Nos anos 50, após o término da 2ª Guerra Mundial, houve uma (re) laboração 
das condições de dependência do País, com a reintegração do Brasil ao 
sistema econômico mundial sob a hegemonia dos Estados Unidos. As classes 
sociais brasileiras, paulatinamente, passaram a participar dos debates sobre os 
problemas nacionais, sobretudo nos grandes centros urbanos; a burguesia 
industrial, a classe média e o proletariado tinham interesse e sensibilidade 
para debater o desenvolvimento econômico, a industrialização, o 
nacionalismo e a emancipação econômica (PONTUSCHKA apud IANNI, 
1977, p.110.). 

Os processos de racionalização do espaço por vias do planejamento 

engrenado no governo do presidente Juscelino Kubitschek na década de 1950 se 

intensificará nas décadas subsequentes. Conduzido por algumas teorias de planejamento 

estatal fortemente utilizado em países do centro do capital e influenciando em larga 

escala os países periféricos sob as recomendações da Economia Política da Comissão 

Econômica para a América Latina (CEPAL).  

                                                           
26É importante diferenciarmos o conceito de apropriação versus dominação, para Carlos apud Lefebvre 
(2011, p.72): a dominação consiste numa “... ação dos grupos humanos tem sobre o meio material, 
resultado de operação técnica, arrasa esta natureza permitindo às sociedades substituí-las por seus 
produtos. A apropriação não arrasa, mas transforma a natureza - o corpo e a vida biológica, o tempo e o 
espaços dados - em bens humanos. A apropriação é meta, o sentido e finalidade da vida social”. 
(CARLOS apud LEFEBVRE, 2011, p.72). 
27 Cabe aqui ainda diferenciar a noção de Organização do Espaço versus Produção do Espaço. A primeira 
concebe a ideia de espaço enquanto produto de um ordenamento, já a segunda trabalha o espaço na 
concepção de produção visto enquanto conteúdo das relações sociais determinadas pela ação e 
possibilidades. Ou seja, “no capitalismo, a produção do espaço expande-se espacialmente  e socialmente 
(no sentido que penetra toda a sociedade), incorporando todas as atividades do homem e redefinindo-se 
sob a lógica do processo de valorização do capital. (...) A produção do espaço se insere na lógica da 
produção capitalista que transforma toda a produção em mercadoria.” ( CARLOS, 2011,pp.60-61). 
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Dentre as teorias ligadas ao planejamento cabe mencionarmos a tentativa de 

aplicação da teoria dos polos de desenvolvimento do francês François Perroux à 

realidade brasileira 28. Essa teoria destaca que o crescimento econômico não acontece de 

maneira desarticulada por todo o espaço de um país, nem homogeneamente em toda 

parte de uma região. Para o economista F. Perroux, esse crescimento manifesta-se em 

certos pontos, chamado por ele de polos de crescimento, a intensidade oscila e tende a 

se expandir e drenar recursos por várias redes com consequências diversas sobre a 

totalidade da economia. (ANDRADE, 1984). 

O estado brasileiro visou através desses modelos intervencionistas “bem-

sucedidos” conhecer a realidade de outros países e alavancar o desenvolvimento em 

função da necessidade de superar as desigualdades econômicas regionais tão efetivas no 

território nacional. A CEPAL acreditava que os países da America Latina poderiam 

passar por um processo de desenvolvimento desde que conquistasse a independência a 

partir do desenvolvimento do mercado interno. Nesse sentido, o processo tardio da 

industrialização e urbanização no Brasil acentuou a dependência externa do Brasil aos 

países centrais do capitalismo mundial, entretanto, Mello (1982) elabora uma critica ao 

conceito cepalino de desenvolvimento, pois, de acordo com esse autor: 
O núcleo do problema da industrialização reside na antinomia entre a plena 
constituição da Nação e uma certa divisão internacional do trabalho que a 
havia convertido em Periferia, quer dizer, numa economia  que era 
comandada por decisões tomadas no Centro, porque sua dinâmica estava 
presa, em última instância, à demanda externa. As economias periféricas, 
enquanto dependentes, são mero prolongamento do espaço econômico das 
economias centrais e não se poderiam considerar como economias 
nacionais.(Ibidem, pp.20-21). 
 

Nessa análise de expansão ou prolongamento do capital no espaço 

geográfico, David Harvey (2005) define também a função dos novos modos de 

comunicação e transporte no processo de expansão geográfica do capitalismo que 

predispôs o aumento da eficiência e circulação das mercadorias, em destaque: 
O capital – Marx nunca cansa de enfatizar – não é uma coisa ou um conjunto 
de instituições; o capital é um processo de circulação entre produção e 
realização. Esse processo deve se expandir, acumular, reformar 
constantemente o processo de trabalho e os relacionamentos sociais na 
produção, assim como mudar constantemente as dimensões e as formas de 
circulação. (HARVEY, 2005, p.73). 

                                                           
28 Essa teoria vai ser reproduzida por alguns geógrafos vinculados aos estudos urbanos. Para Andrade 
(1984, p.103) “Embora não se usasse ainda a terminologia dos polos de desenvolvimento, surgida em 
consequência da aceitação no Brasil de sistemática de François Perroux, podemos afirmar que os 
modernos estudos sobre polarização e a tentativa de aplicar à planificação do desenvolvimento brasileiro 
essa teoria, teve precursores em nosso país na década de 1951-1960 tanto entre geógrafos como entre 
economistas.” (1984, p.103) 
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A racionalização geográfica do processo produtivo depende, em parte, da 
estrutura mutável dos recursos de transportes, das matérias primas e das 
demandas do mercado em relação à indústria, e da tendência inerente à 
aglomeração e à concentração da parte do próprio capital. (...)A expansão 
geográfica e a concentração geográfica são ambas consideradas  produtos do 
mesmo esforço de criar novas oportunidades para a acumulação de capital 
(idem, pp.52-53). 

 
Ademais, no contexto do nordeste, os diagnósticos sobre as condições de 

“atraso” dessa região frente a outras regiões (principalmente o Sudeste) do país foram 

elaborados a partir da criação no governo de Juscelino Kubitscheck do Grupo de 

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) e Conselho de 

Desenvolvimento do Nordeste 29  (CODEMA) com o apoio do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE) e CEPAL, além da criação de órgãos de combate 

à seca, Instituto Nacional de Obras Contra as Secas (INOCS) e, em seguida, do 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Esses grupos de trabalho e 

órgãos culminariam na elaboração das diretrizes da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). (COHN, 1976; OLIVEIRA, 1981). 

Assim, na conjuntura do Nordeste, algumas políticas públicas e órgãos 

estatais como a SUDENE surgem como alternativa de um discurso desenvolvimentista 

que permeava todo o país em meados da década de 1960 a 1980.   

(...) Foi nesta periodização que surgiram as primeiras propostas de 
planejamento econômico e social no Estado do Ceará com intuito de 
modernização e de garantir o desenvolvimento econômico. Tais propostas 
(pautadas no desenvolvimentismo) teve como carro chefe o Estado (com suas 
políticas priorizando o discurso e a intervenção no território). (LIMA, A.M.; 
MENELEU NETO 2014, p.152.) 

Segundo Sampaio (1991): 

O Nordeste é diagnosticado como sendo região subdesenvolvida, onde a 
fome e a miséria são perenes. É uma região atrasada, com altos índices de 
mortalidade, analfabetismo, destruição, além de um elevado “déficit” 
habitacional. Por outro lado, o Centro Sul corresponde a uma área 
privilegiada, onde o desenvolvimento faz com que o nível de renda “per 
capita” seja superior aos apresentados nas demais regiões do país. 
(SAMPAIO, 1991, p. 32). 

Sampaio (1991) enfatiza ainda a prioridade dada ao desenvolvimento 

industrial em detrimento ao setor agrícola. Os incentivos fiscais atraíram empresas 

transnacionais localizadas na região do Centro-sul para o nordeste.  

                                                           
29 Este grupo de trabalho tinha como líder o economista Celso Furtado. 
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Porquanto, empolgado pelo nacionalismo e desenvolvimento planejado 

penetrado no Brasil no período do governo de Juscelino Kubitscheck, as ações políticas 

do Governador do Ceará, Virgílio Távora (1963-1966 - 1979-1982) uniu-se ao grupo de 

abrangência política para estabelecer um projeto de modernização no Estado através da 

cisão das relações de poder tradicional comandado pelas elites agrárias e buscar atrair 

investimento e ampliar a capacidade energética a fim de materializar uma infraestrutura 

necessária para implementar a industrialização no Ceará. Virgílio Távora objetivava 

aplicar a racionalidade administrativa como estratégia a conferir ao Estado destaque na 

economia nacional, “com a elaboração e implantação do Plano de Metas 

Governamentais (PLAMEGs I e II) na máquina administrativa cearense.” (MELO, 

2011, p.451).  

O Diagnóstico Sócio Econômico do Ceará, elaborado pela Superintendência 

de Desenvolvimento Econômico e Social do Ceará (SUDEC) 30, subsidiou a elaboração 

do PLAMEG lançado pelo Governador Virgílio Távora, que enfatizava em seus 

discursos, a necessidade de romper com as velhas práticas oligárquicas, coronelista no 

comando das instâncias governamentais do Ceará, bem como superar as mazelas 

humanas e interferências climáticas como as secas que assolavam o espaço e população 

cearense através de ações planejadas.  Contudo, seria ingenuidade imaginar a figura de 

Virgílio Távora como o mártir dos desvalidos, suas práticas modernas de governo se 

entrelaçavam com as velhas práticas clientelistas, sobretudo em favor da ala 

conservadora da Igreja que o apoiava.  

Enquanto o capital incorporava novas práticas de modernização excludente 

no espaço agrário cearense, a situação de miséria do homem simples do campo se 

agravava, intensificando o êxodo rural rumo às metrópoles em busca de melhores 

condições de vida. Por outro lado, a lógica mercantil coadunada pelos produtores do 

espaço urbano 31 lançava condições de opressão e desigualdade social tão latente quanto 

no campo.  

Melo (2011) afirma que Virgílio Távora, assumiu o seu primeiro mandato 

de governo em um momento difícil, pois o Estado do Ceará havia passado por secas 
                                                           
30"As contribuições dos profissionais da geografia nos órgãos de planejamento estatal foram de suma 
importância para o diagnóstico das condições biogeográficas, pedológicas, geomoforlógicas, agrária e etc, 
do Ceará – Ver: PEREIRA, Maria Florice Raposo." Curso de Geografia – UFC: Entre datas, memórias e 
realidade".    
31  Ver CORRÊA. Roberto Lobato. O espaço urbano. 2.ed.São Paulo: Ática,1993. 
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terríveis nos últimos quatro anos e uma cheia expressiva do açude Orós. Em meio a esse 

panorama, surgia no Nordeste os movimentos sociais do campo ligados a Igreja 32 

responsáveis por abalar as forças políticas tradicionais em defesa dos direitos das 

camadas populares da sociedade cearense.  

Com o advento do Golpe Militar em 1964, essas e outras organizações de 

esquerda sofreram duras opressões. Ademais, também era preocupação dos militares 

combater governos espalhados pelo país que apresentavam riscos a “ordem” do Estado 

Brasileiro ao possuir características comunistas e populistas. Os militares sob o slogan 

“ordem e progresso” buscavam fortalecer a hegemonia territorial do Estado-nação 

através de políticas que apregoavam o ideário de integração da economia nacional, com 

metas que contivesse a alta inflacionária, objetivando crescimento econômico do país de 

pelo menos 7% ao ano 33. 

Por conseguinte, as décadas de 1960 e 1970 no Brasil foram marcadas por 

dois fatos importantes, o primeiro está ligado, como foi dito, ao desenvolvimentismo, 

também chamada de revolução tecnoburocrática; O segundo fato a ser destacado é o 

golpe militar ocorrido em 1964. O Brasil ficaria no poder dos militares por 

aproximadamente vinte anos.  Nesse período ocorreram mudanças políticas, econômicas 

e sociais no país, e, consequentemente, o ensino de Geografia sofreu transformação na 

sua estrutura e funcionamento. 

A ânsia de servir a revolução tecnoburocrática 34 provocou transformações 

nas instituições de ensino brasileiras, a escola, por exemplo, com forte teor do ensino 

                                                           
32 O surgimento das Ligas Camponesas e organização dos Movimentos Eclesiais de Bases redirecionavam 
a própria orientação política da Igreja historicamente ligada à ala conservadora de direita da sociedade 
brasileira. As CEBs surgidas na década de 1960 e organizadas por católicos buscavam disseminar uma 
nova orientação, onde o papel da Igreja seria conjugado com as lutas sociais de base. Segundo Melo apud 
Beto (2011, p.452), As CEBs “São Comunidades porque pessoas que têm à mesma fé,pertencem à mesma 
Igreja e moram na mesma região (...) São Eclesiais, porque congregam na igreja, com núcleos básicos de 
fé. São de Base porque integradas por pessoas que trabalham com as próprias mãos (classes 
populares):donas de casa, operários, subempregados, aposentados, jovens e empregados de setores de 
serviços, na periferia urbana;na zona rural, assalariados agrícolas, posseiros, pequenos proprietários, 
peões e seus familiares”. (MELO apud Beto, 2011, p.452). Torna-se relevante denotar a importância da 
resistência dos movimentos sociais frente às injustiças sociais.  As passeatas de ruas tornaram-se palco 
itinerante das insatisfações do povo. Em Fortaleza, por exemplo, A Marcha do Pirambu um ano antes do 
Golpe Militar, em 1963, dará enceto aos movimentos sociais no Ceará, que serão duramente reprimidos 
nos anos subsequentes.  

33 SODRÉ, Nelson Werneck. Formação histórica do Brasil. 14ª ed. Rio de Janeiro: Graphia, 2002. 
34 Segundo Pinheiro (2003), a tendência tecnoburocrática oriunda dos Estados Unidos da América (EUA), 
no final do século XIX, foi aplicada também a esfera educacional. Essa tendência fortemente ligada à 
agenda empresarial derivou da aplicação de métodos empregado na indústria para a escola.  
 



45 
 

tecnicista é incumbida ao objetivo de formar os estudantes enquanto mão-de-obra barata 

para atender as necessidades das indústrias que se estabelecia no Brasil, como aponta 

Cassab (2009,p.48)  
A compreensão era de que o desenvolvimento do país vincula-se a formação 
de profissionais técnicos. A escola se torna o lugar de formação da mão-de-
obra que serviria as indústrias em expansão. A educação escolar reduz-se ao 
treinamento de profissionais capazes de dominar as técnicas do trabalho 
fabril. 
 

Em sentido mais geral, interessou para a base econômica do país políticas e 

ações de modernização que sustentassem as relações capitalistas de produção. Ou como 

muito bem resume Lefebvre (1971, p.95): “O capitalismo não subordinou apenas a si 

próprio setores exteriores e anteriores: produziu setores novos transformando o que pré-

existia, revolvendo de cabo a rabo as organizações existentes”.  No tópico seguinte 

iremos refletir sobre as condições do campo da geografia escolar e acadêmica nesse 

contexto social do espaço geográfico. 

 

3.2 Geografia Escolar e Geografia Acadêmica: Interseções sócio-histórica da 

“Geografia dos Professores” e “Geografia dos Estados Maiores” 

 

As transformações no magistério integram uma dinâmica histórica, portanto, 

social.  Nóvoa (1999) e Saviani (2009) ao analisar os antecedentes históricos da 

formação de professores no ocidente destacam que a necessidade da formação do 

professorado foi preconizada por Comenius no século XVII. Sob a tutela da Igreja 

Católica, os estabelecimentos de ensino destinados a formação de professores se 

estruturou como esboço de perfil do “professor ideal” formado nos seminários de 

mestres. Nesse ínterim, a visão de ciência estava ligada a síntese tomista-aristotélica de 

fé e razão. 

A substituição de um corpo de professores religiosos por um corpo de 

professores laicos dar-se-á institucionalmente, a partir do século XIX, quando, para a 

Europa, após a Revolução Francesa, foi colocado à pauta do problema da instrução 

popular. O Estado torna-se então detentor da função de formação de professores, papel 

outrora desempenhado pela Igreja Católica.  

Os caminhos de criação das Escolas Normais como instituições de preparo 

de professores deriva dessa transição. Além da França e Itália, países como Alemanha, 
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Inglaterra e Estados Unidos também foram instalando, ao longo do século XIX suas 

Escolas Normais (SAVIANI, 2009). 

No Brasil, a preocupação com a questão de formação de professores 

manifesta-se de maneira mais explicita no período pós-independência. A necessidade de 

profissionalização de um corpo de professores para atuar no ensino brasileiro converge 

a implantação do modelo de Escolas Normais no país, sendo que em 1835 foi aberta a 

primeira Instituição Normalista no Brasil, localizada em Niterói, na até então Província 

do Rio de Janeiro. Olinda (2005, p.25) explica que: 
No início, as escolas normais públicas nasceram atreladas aos liceus, que por 
sua vez eram equiparados ao Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Em vários 
estados os liceus emprestaram suas instalações, regulamentos e professores a 
essas principiantes instituições.  
(...) No caso do Ceará a Escola Normal nasceu anexa ao Liceu, mas 
funcionou desde o início em prédio próprio e com duas escolas primárias 
anexas, uma masculina, outra feminina. Mas até chegar a essa situação, 
menos improvisada comparando-se a outros estados, foi preciso atravessar 
um longo caminho que envolveu sonhos, discursos e muitas dificuldades. 

  

O padrão normalista de formação docente se expandirá por todo o país até a 

década de 1930, porém, havia uma insuficiência quanto à preparação didático-

pedagógica em função do prestígio dado aos conteúdos cultural-cognitivo, o que levava 

ao enfraquecimento da formação dos futuros professores, os conduzindo a se 

apropriarem desses elementos didático-pedagógicos somente na condição de egressos 

das Escolas Normais, na prática cotidiana da sala de aula 35.  Conforme aponta Olinda 

(2005.p.25): 
Nesses arranjos simplesmente ocorria a adição de uma 
cadeira de Pedagogia à grade curricular, a formação geral 
era aligeirado e o exercício era realizado em alguma 
escola pública.  

 

Conjugado a esses processos, a massificação da escolarização pública sob a 

égide do desenvolvimento de uma sociedade industrial e dos movimentos das massas 

urbana é tomada como um dos instrumentos eficazes de controle social, isto implica 
                                                           
35 Adolfo Caminha em seu romance A Normalista, nos dá indícios sobre as condições de ensino na Escola 
Normal, em foco, a ausência dos materiais didático-pedagógico de geografia: “A sala de aula era 
bastante larga para comportar outras tantas discípulas, com janelas para a rua e para os terrenos devolutos, 
muito ventilada. Era ali que funcionava as aulas de ciências físicas e naturais, em horas diferentes das de 
geografia. Não se via um só mapa, uma só carta geográfica nas paredes, onde punham sombras escuras 
peles de animais selvagens colocados por cima de vidraças que guardavam, intactas aparelhos de química 
e física, redomas de vidro bojudas e reluzentes, velhas máquinas pneumáticas nunca servidas, pilhas 
elétricas de Bunsen, incompletas, sem amálgamas de zinco, os condutores pendentes num abandono 
glacial; coleções de minerais, numerados, em caixinhas, no fundo da sala, em prateleiras 
volantes...Nenhum indício, porém, de esfera terrestre.”( CAMNHA, 1978,p.58). 
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dizer que a ciência geográfica e a disciplina Geografia (acadêmica e escolar) passaram 

por um processo de apropriação ideológica, desempenhando tanto no sistema de ensino 

como nos órgãos estatais, funções bem definidas rumo à legitimação de uma geografia 

dos “estados-maiores” e “geografia dos professores”.  

 Lacoste (2009) em seu livro/manifesto A Geografia - isso serve, em 

primeiro lugar, para fazer a guerra torna evidente as intenções da Geografia 

pragmática sob a existência dessas duas geografias supracitadas: A “geografia dos 

Estados-maiores” como um conjunto de representações cartográficas e de conhecimento 

variados referentes ao espaço, esse saber sincrético é claramente percebido como 

eminente estratégico pelas minorias dirigentes que o utilizam como instrumento de 

poder” (idem, 2009, p.31). 

Já a “Geografia dos Professores” corresponde ao discurso ideológico 

penetrante nas funções inconscientes dos indivíduos a fim de tornar desimportante o 

raciocínio espacial 36, pois 

(...) a geografia dos professores se desdobrou como discurso pedagógico de 
tipo enciclopédico, como discurso científico, enumeração de elementos de 
conhecimento mais ou menos ligados entre os diversos tipos de raciocínio, 
que têm todos um ponto comum: mascarar sua utilidade prática na conduta da 
guerra ou na organização do Estado (...) 

A geografia dos professores funciona, até certo ponto, como uma tela de 
fumaça que permite dissimular, aos olhos de todos,a eficácia das estratégias 
econômicas e sociais que uma outra geografia permite elaborar (Idem, 2009, 
p.31-32)  

  

 São muitos os caminhos interpretativos da história do pensamento 

geográfico no Brasil. Contudo, como nos alerta Massimo Quaini (1983), Moraes (1991), 

Capel (1983), Sodré (1976) e Moreira (2014), é necessário cautela para não confundir a 

história de uma disciplina com a da sua institucionalização. Embora exista uma linha 

muito tênue entre esses dois processos. 

Doravante a esse destaque,  a criação do estabelecimento de ensino  

Imperial Colégio Pedro II  em 1837,  no Rio de Janeiro, a época cidade nomeada como 

Corte do Império, portanto, sede da Coroa Portuguesa, que,  por ocorrência da 

                                                           
36  Na crônica Das coisas sem serventia uma delas é a geografia, Sousa Neto (2008, p.64-65) afirma que 
“A geografia que aprende na escola, aparentemente inútil, tem uma utilidade ímpar porque produz uma 
enorme massa informe de alienados. As pessoas não sabem que o espaço em que vivem tem um sentido 
que não aparece, porque detrás dos objetos sem história há histórias que desconhecemos. (...) As pessoas. 
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transferência  da família real  em 1808 para o Brasil, transformações  significativa 

foram realizadas, inclusive na educação, cujo interesse na criação do Imperial Colégio 

Pedro II nas palavras de Rocha (1996, p.60) foi : “criar uma instituição que servisse de 

modelo, verdadeiramente padrão de excelência e por não dizer, paradigma educacional, 

a ser seguido pelas demais escolas públicas ou particulares existentes ou a serem 

criadas”. Pois, ainda de acordo com este autor o  
O Brasil tornar-se-ia com aquele acontecimento a sede da Coroa Portuguesa, 
o que exigiu que fossem tomadas uma série de providências, inclusive no 
campo intelectual.   Mais especificamente no campo do ensino,  houve uma 
preocupação imediatista e profissionalizante, em razão da necessidade de se 
preparar pessoal que servisse à Corte aqui alojada.  A prioridade não foi nem 
o ensino primário, nem o médio (permaneceram as aulas de ler e escrever, 
correspondente ao curso elementar, e as aulas avulsas, introduzidas por 
Pombal, correspondendo ao ensino médio), mas sim o de nível superior.  Pela 
primeira vez no Brasil, são criados cursos de nível superior de caráter não-
teológico (ROCHA, 1996, p. 55). 
 

Com a criação dessa Instituição de ensino, os currículos educacionais 

passam a abrigar a geografia como disciplina autônoma, com estatuto próprio, uma vez 

que a promoção da aprendizagem da disciplina de geografia, história e vernácula 

estiveram outrora condicionada ao rigor do ensino jesuíta, dividindo espaço nos 

currículos formativos com outras áreas do conhecimento e ensinados concomitante aos 

livros de leituras, seletas de texto em latim e grego, livros religiosos, cartinha de 

retórica, abecedários, gramática.   

Como os conhecimentos geográficos eram ensinados? Como eram 

selecionados e organizados os conteúdos dos livros didáticos? Sob que paradigma 

filosófico, político, cultural e econômico esses saberes geográficos eram divulgados?   

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007, p.46) nos ajudou a desvelar essas questões por 

meio da seguinte afirmação: 

Vale ressaltar que a Geografia no antigo ginásio, até a época da fundação da 
FFCL/USP, nada mais era do que a dos livros didáticos escritos por não-
geógrafos. Esses expressavam geralmente o que foi a ciência até meados do 
século XIX, na Europa: Enumeração de nomes de rios, serras, montanhas, 
ilhas, cabos, capitais, cidades principais, totais demográficos de países, de 
cidades etc. A memória era a capacidade principal para o estudante sair-se 
bem nas provas.  

Porquanto Rocha (2000, p.131), elucida que 

(...) a disciplina Geografia passa a ter um novo status no currículo escolar 
influenciado pelo modelo curricular francês, no novo estabelecimento de 
ensino predominavam os estudos literários, mas apesar de não serem a parte 
mais importante daquele currículo estavam presentes as Ciências Físicas e 
Naturais, a História, as Línguas Modernas e Geografia. Durante quase todo o 
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período imperial, o ensino de geografia manteve-se quase que inalterado em 
suas características principais, tendo sofrido poucas alterações no que diz 
respeito ao conteúdo ensinado ou mesmo na forma de ensinar. Praticou-se 
durante todo o período, a geografia escolar de nítida orientação classista, ou 
seja, a geografia descritiva, minemônica, enciclopedista, distante da realidade 
do (a) aluno (a).  

Durante muito tempo o Imperial Colégio Pedro II foi o principal 

responsável pela elaboração de programa de ensino no país. Ocorre no mesmo século de 

criação do Colégio Pedro II, o surgimento em 1838 do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB), instituição sediada em seus primórdios no Rio de Janeiro e que 

servia como espaço de encontro da elite intelectual, reunião de documentos históricos e 

geográficos de interesse dos estudos brasileiros. O objetivo do IHGB era 

Fortalecer a unidade territorial e a construção da pátria brasileira. O IHGB 
buscava valorizar no ensino público, a História e a Geografia do Brasil. Na 
organização curricular dessa época, a Geografia aparecia como auxiliar da 
História, descrevendo aspectos naturais e humanos necessários à 
compreensão dos fatos históricos (PINHEIRO, 2003, pp. 19-20).    
 

 Retornando a situação da educação brasileira, em evidência a partir da 

década de 1930, cuja tutela pelo estado na Era Vargas assumiu uma ação fundamental 

na disseminação de saberes práticos e teóricos que enfatizavam o patriotismo e 

nacionalismo. Os currículos escolares, os manuais didáticos, o desenvolvimento da 

imprensa e as propostas pedagógicas tornaram-se instrumentos divulgadores dessas 

ideologias patriotas e nacionalistas 37.  

Nesse contexto, com o advento do Estado Novo, é introduzido o sistema 

universitário ao ensino superior brasileiro através do decreto nº 19.851, de 11 de abril de 

1931 lançado pelo ministro Francisco Campos.  Conforme afirma Pontuschka (2007) e 

Rocha (2011), através desse decreto, a formação de uma geografia científica ganhou 

força a partir da década de 1930 com a fundação de cursos universitários na 

Universidade de São Paulo (USP) (1934) e Universidade do Brasil (1938) 38 além das 

associação profissionais como a Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) (1934), 

                                                           
37 A imprensa instalada por D. João IV por ocasião da transferência da Corte Portuguesa em 1808, não 
oferecia razoáveis condições para a produção e publicação de textos didático-pedagógicos no século XIX, 
muitos manuais em francês ou traduzido para o português eram importados; esta situação ganhará 
contornos de transformações a partir da década de 1930. A queda da bolsa de valores de Nova York em 
1929 implicou uma crise mundial do capitalismo. O custo alto da importação dos livros didáticos 
fortaleceu a indigência da produção didática nacional concomitante a Reforma de “Centralização da 
Educação Nacional pela padronização de programas e metodologias” intentada na gestão do então 
Francisco Campos no Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP) no governo de Getúlio Vargas.    

38 Atual UFRJ. 
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Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) (1937) e Conselho Nacional de Geografia 

(CNG) (1937). 

Conforme afirma Monteiro (1980) em sua obra A geografia no Brasil (1934 – 

1977): Avaliações e tendências 39  

Uma das características desse período inicial com profunda repercussão na 
produção geográfica, foi a participação de estudiosos de áreas afins que se 
integraram na atividade geográfica, seja por adesão à AGB, seja por atuação 
no CNG, seja por afinidade universitária: engenheiros, geólogos, naturalistas, 
historiadores. (MONTEIRO, 1980, p. 13).  

 O Professor Andrade (1987, p.92), ao realizar um balanço sobre a importância 

da disseminação da AGB em âmbito nacional como rede de produção e divulgação dos 

conhecimentos geográficos, afirma que: 

A grande contribuição da AGB ao desenvolvimento da 
Geografia Brasileira,...decorre do fato de que ela reunia 
geógrafos de pontos diversos do País, para debaterem temas e 
questões e realizar, em conjunto, trabalhos de pesquisa de 
campo; divulgava os métodos e técnicas e também os 
princípios dominantes nos centros mais adiantados. Ela 
difundiu métodos de trabalho numa época em que não haviam 
cursos de pós-graduação em Geografia, contribuindo para 
consolidar a formação dos geógrafos mais novos ou menos 
experientes. Realizando reuniões em pontos diversos do 
território nacional e fazendo pesquisas, a AGB deu ensejo a 
que se conhecesse melhor estas áreas e os seus problemas. 
(Idem, p.92).  

 Paralelo à criação da AGB, os primórdios da institucionalização da licenciatura 

em Geografia em nível universitário foi efetivado no Brasil com a criação do curso 

superior em Geografia em 1934 cuja implantação do Departamento de Geografia 40 

ocorreu em 1946, integrado a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade 

de São Paulo (FFCL/USP), o que predispôs nas décadas seguintes oferta de 

profissionais com habilitação específica em geografia no mercado de trabalho. Para 

Rocha (2000, p.132): 

                                                           
39 Nesta obra, Carlos Augusto Figueredo Monteiro busca enfatizar que a  geografia científica  no Brasil 
estaria calcada essencialmente  na fundação dos cursos universitários da USP/UFRJ. Essa afirmação não 
tem sido questionada por um conjunto de pesquisadores que tem se deparado através de estudos com 
instituições, personagens, manuais de geografia e encontros de geografia no Brasil e na América do Sul 
antes mesmo de 1934. Esse conjunto de pesquisadores recusam a idéia de “proto-geografia” e “Geografia 
pré-científica” para tratar de produções feitas, sobretudo, no século XIX em agremiações intelectuais, 
Liceus e Escolas (Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, por exemplo, e Escolas Normais) e no interior do 
próprio Estado.   
40 Embora o Departamento de Geografia tenha sido implantado na década de 1940, até 1956 os 
cursos de História e Geografia eram agregados em um só curso de graduação, somente a partir 
do ano seguinte, em 1957, com o crescimento dos trabalhos de caráter geográfico é que vai  
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Dentre os cursos surgidos no interior destas faculdades, aparece pela primeira 
vez o de História e Geografia, à época constituindo uma única graduação, 
ministrada por professores contratados em sua maioria na Europa. A 
contribuição desses novos cursos seria inquestionável em se tratando da 
difusão de uma ciência geográfica de orientação moderna, tanto no campo da 
pesquisa aplicada quanto para o ensino secundário de geografia. (idem, p. 
132)  

Antes disso, os profissionais que lecionavam essa disciplina eram pessoas 

“egressa de diferentes faculdades ou até mesmo de escolas normais (...). Eram 

professores de Geografia, principalmente, advogados, engenheiros, médicos e 

seminaristas.” (PONTUSCKA, PAGANELLI, CACETE, 2007, p.45). Portanto, 

podemos afirmar que a geografia na condição de disciplina escolar antecede o 

surgimento da comunidade científica 41 geográfica e institucionalização da Geografia no 

espaço universitário. (CAPEL, 1983).  

Ao tecermos um apanhado sobre o conjunto de produção bibliográfica 

contido nos cadernos de ANAIS da AGB, na Revista Brasileira de Geografia editada 

pelo IBGE, periódicos, entre outros estudos presentes nessas publicações/fontes 

elaborados pelos fundadores da geografia científica (universitária) no Brasil Pierre 

Deffontaines, Pierre Monbeig, Leo Waibel, Emmanuel De Martonne, Francis Ruellan 

perceberemos uma tendência à divulgação da tradição filosófica e epistemológica que 

estes geógrafos trouxeram de seus países de origem, em especial, sob a influência do 

pensamento do possibilismo francês, e determinismo alemão, duas principais correntes 

de pensamento da Geografia Clássica que irá influenciar intensamente profissionais da 

área da geografia e fundamentar a Geografia moderna no Brasil. Para Vesentini (2005) 

ambas correntes do pensamento foram ajustadas aos interesses de legitimação do 

Estado-nação brasileiro, no caso, a transmissão dos conteúdos escolares que exaltavam 

a pátria brasileira.   

Entretanto, esses geógrafos supracitados não se limitaram a reproduzir 

apenas o pensamento geográfico que traziam na “bagagem”, praticaram intensamente 

uma produção do pensamento geográfico voltado para a realidade do espaço brasileiro. 

(MOREIRA, 2011). 
                                                           
41  Mesmo antes da existência desses cursos universitários em nível superior de formação específica de 
professores de geografia, as contribuições notáveis dos trabalhos de Raja Gabaglia, Everardo Backheuser 
e Delgado de Carvalho na constituição da geografia como disciplina escolar foram significativas. Delgado 
de Carvalho, por exemplo, diplomado em Ciências Políticas, é considerado por muitos autores como o 
fundador dos estudos da geografia moderna no Brasil. Delgado de Carvalho foi ainda um importante 
autor de livros didáticos de geografia e história, livros sobre metodologia do ensino de geografia. Delgado 
exerceu  na segunda metade do século XX a função de professor e diretor do tradicional Colégio Pedro II. 
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Pierre Deffontaines, por exemplo, foi convidado para organizar os cursos de 

Geografia na Universidade de São Paulo e logo depois na Universidade do Brasil, tendo 

atuado também em órgãos estatais, trouxe e adaptou a realidade brasileira o pensamento 

geográfico de Brunhes. Além de ter sido responsável juntamente com Luiz Flores de 

Moraes Rego, Rubens Borba de Moraes e Caio Prado Jr pela criação da AGB, sessão 

nacional em São Paulo, que anos mais tarde, com a expansão da comunidade científica 

geográfica pelo Brasil, foram fundadas sessões locais em outras regiões do país, 

inclusive a sessão AGB/Fortaleza.    

Com a chegada em 1935 no Brasil, o geógrafo francês Pierre Monbeig, com 

influência proveniente da escola do pensamento francês vidalina, elaborou estudos com 

múltiplas direções acerca das cidades brasileiras, espaço agrário e teorias de ensino. 

Manteve diálogo permanente com intelectuais brasileiro como Caio Prado Jr., Roberto 

Simonsen, dentre outros.  

Waibel e Ruellan, por sua vez, vão firmar um quadro teórico, metodológico 

e cartográfico a partir das interações dos elementos naturais. Enquanto Waibel tomava 

as interações planta-solo-ocupação do solo, Ruellan, por outro lado, dialogava mais 

profundamente com os estudos geológicos e geomorfológicos, interpretando as 

paisagens através da interação dos elementos relevo-clima-hidrologia que implicariam 

numa regionalização dos espaços-ambientais em função dessas características naturais. 

A geografia produzida por esses geógrafos possuía propriedades da noção 

integrada. Desde a visão integrada pelas interações holísticas, superposição de camadas, 

princípio da conexão por elo do meio a visão mais generalista. Segundo Moreira (2008) 

essas diferentes visões se materializam em quatro principais obras, a saber:  

Geografia humana do Brasil, de Deffontaines, de 1939 (com reedições de 
1940 e 1952), Pioneiros e fazendeiros de São Paulo, de Monbeig, de 1952 (o 
projeto é de 1937 e a redação é de 1949), mas só publica no Brasil em 1984, 
Capítulos de Geografia tropical e do Brasil, de Waibel, coletânea reunindo 
textos escritos e publicados entre 1947 e 1950, de 1958, e O escudo 
brasileiro e dobramento de fundo, de Ruellan, de 1952. (MOREIRA, 2011, 
p.28) 

Na década de 1940, mais especificamente no ano de 1941, o geógrafo Fábio 

M. S. Guimarães influenciado pelo método regionalista do americano Hartshorne, 

desenvolveu trabalhos sobre a questão regional. A Divisão Regional do Brasil elaborada 

por Guimarães possuía uma proposta de sobreposição do sistemático ao regional 
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galgado nos limites (fronteira internas) impostos pela predominância dos aspectos 

naturais de cada região. 

A transição da visão geográfica integrada para a visão setorizada vai 

ocorrer, sobretudo, no período de 1950- 1960, porém, isto não significa que uma anulou 

a outra. Os novos geógrafo(a)s formado(a)s nos cursos universitários de geografia no 

Brasil vão reafirmar uma produção bibliográfica voltada para o espaço brasileiro. A 

disposição fragmentária dos estudos geográficos (geografia urbana, geomorfologia, 

climatologia, geografia dos transportes, geografia das energias e das indústrias e etc.) 

deságua em meio à multiplicidade teórica metodológica da geografia mundial e no 

Brasil. 

Para Carlos (2002) a década de 1960 marca uma nova fase na produção da 

geografia no Brasil entrelaçada pelas tendências New Geography ou Geografia 

Quantitativa e Geografia Ativa. Com característica tecnicista, os geógrafos filiados a 

Geografia Quantitativa possuíam uma visão de mundo sob a ótica da regularidade dos 

fenômenos no espaço, as pesquisas possuíam um forte teor matemático. Esta tendência 

foi bastante disseminada pelos geógrafos no Rio de Janeiro tendo como principal meio 

divulgador os estudos desenvolvidos no IBGE.  

Contrapondo a influência da Geografia Tradicional e da tendência 

Quantitativa na produção geográfica a serviço dos interesses do Estado, Geógrafos da 

Universidade de São Paulo influenciados por intelectuais franceses como Pierre George, 

irão construir a guisa da tendência Geografia Ativa, um debate ativo sobre as 

possibilidades de analisar e intervir na realidade brasileira em função do papel social da 

ciência geográfica e dos profissionais da geografia frente às contradições que 

lastreavam o país.  

Como aponta Pontuschka (2007, p. 45) 

Em meados da década de 50, a Geografia tradicional, ou melhor, as 
tendências tradicionais da Geografia, que buscavam compreender o espaço 
geográfico por meio das relações do homem com a natureza, passaram a ser 
questionadas em várias partes do mundo e, nas décadas seguintes, também no 
Brasil. Os geógrafos foram à busca de novas teorizações e novos paradigmas.  

A situação de disputa teórico-metodológica e ideológica no pensamento 

geográfico no Brasil nos anos da década de 1960 e 1970 culminará no Encontro 

Nacional de Geógrafos (ENG) em 1978, organizado pela AGB e sediado em Fortaleza, 
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Ceará, evento de notável importância histórica demarcado no movimento de renovação 

de uma crítica da Geografia a uma Geografia Crítica.   

Muitos temas da geografia foram alvos de análise a partir da ótica dessa 

tendência, estudiosos como Santos (1978) e Lacoste (1988), e Quaini (1983) 

contribuíram para a discussão do papel da geografia na sociedade como ciência 

militante capaz de compreender as transformações hegemônicas em processo e assumir 

uma postura crítica de intervenção. Para Moreira (2000), porém, a renovação da 

Geografia situou o debate em torno do conceito de espaço e não tão somente em uma 

corrente teórico-metodológica particular. Nesses termos, Lacoste (1988), Santos (1978) 

e Quaini (1983) se aproximam como estudiosos do conceito de espaço e não 

necessariamente como marxistas. Em ênfase os seguintes trechos de Moreira (ibidem):  

As temáticas do marxismo e de renovação da Geografia cruzam-se portanto 
neste momento. Proximidade de onde é tirada a idéia generalizada do 
marxismo como a base filosófica e político-ideológica da renovação. Idéia 
generalizada, porém falsa: há marxistas, que passe ao largo do marxismo e 
mesmo anti-marxistas entre os envolvidos no processo de reformulação da 
geografia (...)Mas se um inédito processo de refundição marxista ocorre por 
dentro da renovação, esta todavia não se confunde com aquele. Até porque há 
um movimento plural, convergente apenas no descontentamento com o 
discurso geográfico vigente. (p. 34). 

A vertente marxista, mesmo que hegemônica, é entretanto uma vertente. (...) 
A redução de um movimento de muitos entrecruzamentos a uma única face 
(prática natural num saber de cultura historicamente monolítica) 
superficializou o processo de renovação e prejudicou o florescimento de uma 
vertente marxista consolidada, bloqueando-a em sua chance real de 
acontecer. Prejudicada, ela mesma pouco vinga. (p.35). 

Portanto, no cerne de todas essas inquietações envolta da Geografia, a 

Associação de Geógrafos Brasileiros (AGB) tida até os anos 1970 como uma associação 

de pesquisadores, passa por uma renovação organizacional e reformulação do seu 

estatuto no final dos anos 1970, mais especificamente na reunião anual realizada em 

Fortaleza em 1978. Entusiasmados pela mobilização social do movimento estudantil 

brasileiro em luta contra a opressão da Ditadura Militar, os sujeitos que faziam a AGB 

tentaram levar para a associação uma nova postura, ligada mais fortemente com as 

questões políticas das lutas sociais, movimentos socioambientais e debate sobre a 

necessidade de romper com o fazer geográfico chamado “chapa branco”, absolutamente 

tutelado pelo Estado. 

Todas essas transformações em curso atingiram diretamente o magistério que 

entrou em um processo de transição a partir dos anos 1950. Para Rocha (2000), os 
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problemas decorrentes da massificação dos cursos de formação de professores em 

instituições públicas e privadas emergem em meio à relaborações de leis educacionais 

como a Lei nº 4024/61 que definiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em 

virtude disso, os cursos de formação de professores de Geografia ganham uma nova 

regulamentação. 

No ano seguinte, em 1962, o Conselho Federal de Educação lança o Parecer 

nº 412/62 que estabelecia o primeiro currículo mínimo para o curso de licenciatura em 

Geografia, malgrado não haver ainda uma regulamentação que reconhecia a profissão 

do Geógrafo. Este currículo mínimo definido pelo Conselho Federal destinava-se 

atender apenas as condições legais para formação do professor de geografia, sobrevindo 

a exigir um currículo mínimo para o curso de licenciatura que passou a ter quatro anos 

de duração.  

Os mínimos conteúdos exigidos para a licenciatura em geografia após o 

Parecer que regulamentou o currículo mínimo eram as seguintes: Geografia Física, 

Geografia Biológica ou Biogeografia, Geografia Humana, Geografia Regional, 

Geografia do Brasil e Cartografia, e duas matérias escolhidas dentre as seguintes: 

Antropologia Cultural, Sociologia, História Econômica Geral e do Brasil, Etnologia e 

Etnografia do Brasil, Fundamentos de Petrografia, Geografia e Pedologia, Mineralogia, 

Botânica. Nota-se que embora essas disciplinas fossem destinadas a licenciatura, não 

havia nenhuma obrigatoriedade direta das disciplinas pedagógica, isto só ocorrerá a 

partir da Lei n º 5.540/68, que promulgou a Reforma Universitária brasileira. Os 

conteúdos mínimos foram mantidos, contudo, foi agregada aos currículos a 

obrigatoriedade das disciplinas pedagógicas nos cursos de licenciatura. (ROCHA, 

2000). 

Os militares no poder promulgaram na política educacional brasileira no 

âmbito do ensino superior, um conjunto de ações voltadas para a formação de 

profissionais para atender as demandas do projeto desenvolvimentista que permeava o 

território nacional. Assim, “escolarizar tornou-se sinônimo de preparar o homo 

economicus” (FREITAS; BICAS, 2009, p.32). 

Atrelado a todas as modificações que a Reforma Universitária implantou no 

ensino superior, as condições das escolas não era tampouco “confortável”. Com o 

advento da Lei nº 5692/71 a educação básica brasileira passa a ser organizada em dois 
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níveis de ensino: o primeiro e segundo grau.  Essa Lei de Diretrizes e Bases introduziu 

os Estudos Sociais na organização curricular das escolas, o que provocou uma 

verdadeira panaceia tanto no ensino básico como no ensino superior. 

A AGB e os profissionais a ela filiados exerceram e vêm exercendo ao 

longo de sua trajetória de existência, a difusão dos conhecimentos geográficos, com 

contribuições importantes para as discussões e questionamentos sobre o ensino escolar 

da disciplina Geografia (ROCHA, 2011), principalmente em fases em que a disciplina 

escolar Geografia e História perderam autonomia e prestígio a partir da Lei nº 5692/71 e 

do Parecer nº 853/71 que compreendia as disciplinas de Geografia e História, 

Organização Social e Política do Brasil e Educação Moral e Cívica numa única: Estudos 

Sociais. 

Os licenciados sofreram nitidamente um processo de “aligeiramento” com a 

chegada de novas leis que reduziam a duração dos cursos de formação de professores. A 

desvalorização do ensino de Geografia e História se expressava na perda de autonomia 

de ambas no espaço escolar.  Conforme afirma Rocha apud Conti (2000, p.135) 

A eliminação da Geografia e da História do currículo concorreria para 
empobrecer a formação humanística da juventude, comprometendo de forma 
grave seu preparo integral e equivaleria ao fracasso do ensino em si mesmo, o 
qual visa preparar futuros cidadãos munidos de um rico pano de fundo de 
cultura, do qual nem a Geografia, nem a História podem estar ausentes.  

Com o incentivo à mudança das licenciaturas plenas para as licenciaturas 

curtas em Estudos Sociais, muitas instituições de ensino superior, sobretudo as 

particulares espalhada pelo Brasil, encerraram os cursos de licenciatura plena em 

Geografia, para abrir cursos de licenciatura em Estudos Sociais. Rocha (2000) ressalta 

que essa situação desagradou aos professores atingidos e suas entidades representativas, 

como a AGB e a Associação Nacional de História (ANPUH) que lutaram no decurso 

desse período em defesa do retorno da Geografia e História como disciplinas autônomas 

nos currículos do ensino básico.    

Na oportunidade, foram levantados os aspectos negativos de Estudos Sociais, 
que se transformou em disciplina, ministrada por um único professor de 
humanidades com formação geral e fragmentada. Embora o texto da lei 
buscasse uma integração de conteúdos, na prática não era o que ocorria. 
Aparentemente o ensino não era compartimentado, todavia ao generalizar o 
conhecimento, tornava-se superficial e distante da realidade social 
(PINHEIRO, 2003, p. 31-32). 
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Manuel Seabra em seu artigo Estudos Sociais e vulgarização do magistério 

e do ensino de 1º e 2º grau publicado no Boletim Paulista de Geografia em 1981, teceu 

algumas críticas quanto a esse modelo de integração dos conteúdos de Geografia e 

História. Para ele, a formação de professores polivalentes comprometia às concepções 

epistemológica e metodológica de cada ciência (História e Geografia) estimulando cada 

vez mais a ruptura entre licenciatura (ensino) e bacharelado (pesquisa), o que 

comprometeria a formação científica, didático-pedagógico e social tanto do bacharel 

como do licenciado em geografia, cujo prejuízo acrescia a tendência tecnicista na 

formação desses profissionais.    

A prevalência do ensino da Geografia condensado a disciplina de história 

evidencia a tentativa de resvalar máscaras sociais aos conhecimentos escolares no 

período da Ditadura Militar e pós-ditadura, como explica a Professora MAGN nas 

reminiscências a seguir a respeito de sua trajetória escolar:  

(...) quão difícil foi a minha vida escolar, né? A geografia... é... 
Num momento político pós-ditadura e mesmo, se você pensar, 
por exemplo, eu fiz em 1986, eu acho que estava no meu 
quarto ano, que na verdade era a quarta série, e a gente tinha 
Geografia e História (Estudos Sociais) junto com OSPB, 
Educação Moral e Cívica. Então eram aquelas disciplinas 
completamente voltadas a uma formação moral e cívica dentro 
de uma perspectiva de pátria e de ordem e progresso, muito 
relacionada mesmo a um regime de educação muito lógico 
positivista. A Geografia era dada de forma totalmente 
mnemônica. O livro didático era a grande referência (...) ( 
DIÁRIO DE CAMPO, 2016.)  

 

A sigla OSPB mencionada pela professora entrevista correspondia, como já 

foi anunciado, a disciplina de Organização Social e Política, disciplina obrigatória nos 

currículos escolares a partir 1969, por meio do Decreto da Lei 869/68. A exemplo do 

que ocorreu com as disciplinas de História e Geografia que foram substituídas por uma 

só – os  Estudos Sociais, a  OSPB e a disciplina de Educação Moral e Cívica  (EMC) 

substituíram as disciplinas de Sociologia e Filosofia nos bancos escolares.  

O professor MGCS, também sujeito da pesquisa dissertativa (20016), 

oriundo da região do Vale do Jaguaribe – foi estudante do curso de licenciatura da 

geografia da FAFIDAM, nos relatou algumas circunstâncias da sua trajetória escolar e 

acadêmica no regime autoritário da Ditadura Militar, onde a transmissão de 

informações factuais e conteúdos aparentemente “neutros” e de natureza  “tecnicista” 
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era referência em sala de aula, MGCS reflete sobre esses aspectos nos dois trechos 

abaixo, respectivamente acerca do cotidiano escolar e universitário na conjuntura 

política e social em questão:  

(...) mais a gente não tinha um livro didático era outro livro e as escolas 
tinham bibliotecas, porém os professores não nos levava, às vezes algum 
trabalho mais de copiar, transcrever, não tinha uma postura ou um propósito 
de levar o aluno à pensar, a pegar aquela enciclopédia ou aquele livro ou ler e 
se posicionar sobre ele, não tinha essa postura, por exemplo laboratório  de 
física, química, biologia também não. (...) então, em linhas gerais o que eu 
posso dizer aqui é que essa formação de primeiro e segundo grau, ela 
aconteceu, a questão é que a gente vivia num regime militar, o regime militar 
estava, isso eu cheguei em 1973 nessa escola no sexto ano e sai em 1978 
terminando o terceiro ano em 1978, então tava em pleno regime militar, os 
professores diziam que não podiam falar muito era aquilo mesmo, mas não 
falavam era nada, era simplesmente aula pela aula, então o professor de 
matemática dava a aula, era uma exposição que começava do quase nada 
enchia um quadro todo e o resultado era zero menos um, e o resultado era, 
muito próximo do zero, então a gente pode fazer uma ligação, ...que cada 
aula de cinqüenta minutos tinha que copiar o que o professor escrevia na 
lousa, transcrever e as provas eram a partir daquilo que era copiado em cada 
aula era uma copia pra você guardar o apontamento de cada gênero. ( 
TRECHO DA ENTREVISTA DO PROFESSOR MGCS, 2016).  

 (...)a metodologia não tinha muita diferença, posso dizer que quando cheguei 
aqui alguns professores já estavam migrando pra fortaleza como o professor 
Luiz Cruz que tinham uma cabeça diferente, então só fiz uma introdução, 
fundamentos de geografia, uma coisa do gênero. Então eu ia escrevendo 
mesmo no caderno, era aquelas provas... tinha fundamentos de matemática, 
tinha calculo, introdução à economia então eu acabei passando só dois 
semestres na FAFIDAM. Acabei migrando pra fortaleza e lá fui para o 
Itaperi, lá no Centro de Ciências e Tecnologia...lá também não mudou muito, 
tinham dois professores que eram militares das forças armadas e outro que 
era da policia militar, então era também lousas e mais lousas pra gente 
transcrever, aquilo pro caderno com algumas exceções por exemplo, na 
cartografia com o professor Santiago, ele mandava que a gente fossemos nos 
bairros fazer aquele mapeamento e transportar o tracejado das ruas, das 
avenidas, ele morava ali na 13 de maio, então as ruas que estavam no entorno 
ele queria pelo menos dez ruas pra um lado e pra outro e a gente tínhamos 
que dar conta disso, ai como se fosse um campo. Tinha outro professor que 
era do Rio Grade do Sul, que era professor de planejamento regional, não 
recordo o nome dele, ele levou a gente pra uma aula de campo na Barra do 
Ceará, ai veio Luiz Cruz mais uma vez que já tava transferido, então Luiz 
Cruz como professor de Geografia das industrias, ai a gente teve a 
oportunidade de visitar o grupo Gerdau, tivemos oportunidades de ir á 
cervejaria brhama, tivemos oportunidades de ir a Crato, Juazeiro, Barbalha 
(...)alguma coisa diferenciada, a grande maioria das ouras disciplinas não era 
muito diferente, era aquela questão de transcrever da lousa, aquele 
apontamento que o professor levava no seu caderno, numas folhas já meio 
surradas, algum coisa do gênero.(...) Ainda no contexto da Ditadura Militar, 
por que a minha colação de grau aconteceu em 1984. Então em 1984 tava 
aquela coisa efervescência pelo Dante de Oliveira, Tancredo Neves, Luiz 
Guimarães, toda essa moçada ai brigando pelas Diretas já. Então tinha ainda 
alguns professores que falavam que não podiam falar outra coisa que era 
aquilo mesmo (...).( TRECHO DA ENTREVISTA DO PROFESSOR MGCS, 
2016). 
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Logo, cabe destacarmos que as interseções técnicas-instrumentais da 

“Geografia dos Professores” e “Geografia dos Estados-maiores” ligam-se à rede de 

interesses hegemônicos perfiladas na América Latina por intermédio da correlação de 

forças das instâncias do Estado, grupos empresariais e organismos internacionais.  

Assim como os empresários ligados ao IPES 42 operavam  em articulação 
com seus colegas americanos e contavam com a sua colaboração financeira, 
também no planejamento e na execução orçamentária da educação se 
estreitou a relação com os Estados Unidos, celebrando-se acordos de 
financiamento da educação brasileira com a intermediação da Agência dos 
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). É nesse 
contexto que, a partir de 31 de março de 1965, foram assinados vários 
contratos de cooperação conhecido como “Acordos MEC-USAID”. 
(SAVIANI, 2008, p.345). 

(...) Pedagogicamente, a perspectiva que orientava a execução do Programa 
pode ser definida como tecnicista de ensino, na projeção de filmes didáticos 
confeccionados nos Estados Unidos e na valorização dos recursos 
audiovisuais que as bolsistas deveriam aprender não apenas para utilizar, mas 
também a produzir. (Idem, p.346).   

A pedagogia tecnicista e a famigerada teoria do capital humano 43 

transcorrem nos programas da política educacional brasileira hegemônica, no sentido de 

reordenar o processo educativo inspirado no modelo de funcionamento do trabalho 

fabril 

capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco 
sua eficiência. Para tanto, era mister operacionalizar os objetivos e, pelo 
menos em certos aspectos, mecanizar o processo. Daí a proliferação de 
propostas pedagógicas tais como o enfoque sistêmico, o microensino, o 
telensino, a instrução programada, as máquinas de ensinar etc.(ibidem, 
p.382). 

                                                           
42 O Instituto de Estudo Sociais (1961-1971) foi criado por um grupo de empresários de São Paulo em 
parceria com empresários multinacionais e Escola Superior de Guerra. “Em suas ações ideológicas, social 
e política-militar, o IPES desenvolvia doutrinação por meio de guerra psicológica fazendo uso dos meios 
de comunicação de massa como rádio, a televisão, cartuns e filmes em articulação com órgãos da 
imprensa, entidades sindicais dos industriais e entidades de representação feminina, agindo no meio 
estudantil, entre os trabalhadores da indústria, junto aos camponeses, nos partidos e no Congresso, 
visando a desagregar, em todos esses domínios, as organizações que assumiam a defesa dos interesses 
populares.” (Saviani, 2008, p.342). 

43  A teoria do capital humano substancia-se nos anos de 1970 como uma teoria a serviço do 
desenvolvimento econômico. Essa teoria buscou explicar as desigualdades do desenvolvimento entre os 
países e o desenvolvimento individual. Concordamos com a tese defendida por Frigotto (2010) de que “ a  
relação  que a teoria do capital busca estabelecer entre educação e desenvolvimento, educação e renda é 
efetivamente um truque que mais esconde que revela, e que neste seu escondimento exerce uma parcela 
de uma produtividade específica. Aceitamos que a educação escolar em geral não tem necessariamente 
um vínculo direto com a produção capitalista; ao contrário, esse vínculo direto tende a ser cada vez mais 
tênue, em face do movimento geral do capital de submeter de modo não apenas formal, mas real, o 
trabalhador produtivo às leis do capital. A história do capitalismo, neste sentido, é um esforço crescente 
de degradação do trabalho e trabalhador.  
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Em referência a essa proposta pedagógica do telensino, notemos a opinião 
do professor entrevistado HMA, sujeito dessa experiência nos anos de 1980: 

Eu fui aluno de telensino, da TV Ceará (...) Havia muita crítica sobre esse 
modelo de telensino, de precarização e tudo, tem uma série de questões aí 
que são importantes mesmo de se pensar, mas, em termos das aulas, eu 
acredito que as aulas tinham uma qualidade muito melhor do que uma aula de 
professor presencial que as vezes, num é nem da área e tá ali cobrindo uma 
demanda que não é da área (...) e você acaba não tendo primeiro um 
planejamento bem estruturado nem uma aula bem estruturada ali no ensino 
fundamental, e no telensino não tinha isso porque era tudo já planejado, você 
tinha uma aula planejada, você tinha uma ilustração coisa que também não 
tinha naquela época que eram os recursos (...) essas coisa hoje que as escolas 
tem... a própria internet que hoje favorece a gente. Então nesse tempo a 
televisão tinha usado esse recurso com muito mais propriedade, eu me 
lembro que tinha a primeira aula, era uma aula integrada que era tipo uma 
novelinha do telecurso que vai mostrando assuntos que vão ser abordados 
durante o dia naquelas matérias e aí você relacionava isso e era bem 
interessante, eu me lembro que eu comecei a me interessar pelas áreas de 
história e geografia a partir dessas aulas que eram muito bem ilustradas e 
colocadas. (PROFESSOR ENTREVISTADO HMA, 2016). 

 Conforme avalia o professor entrevistado HMA o uso da televisão como 

instrumento didático-pedagógico atrelado a proposta do telensino promovia uma 

dinâmica nova em sala de aula por meio de linguagens imagéticas, Por outro lado, a 

experiência do telensino foi uma estratégia de otimizar a divisão de trabalho na escola e 

colocar a margem o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos. O trecho da entrevista em destaque acima tem como pano de fundo os processos 

educativos em interação com as transformações em escala global e local pelo avanço do 

fenômeno da globalização e da evolução das tecnologias midiáticas e digitais em 

consonância com a mundialização do capitalismo 44. 

 

 

 

                                                           
44 Santos (2000) evoca em sua obra Por uma nova globalização: do pensamento único à consciência 
universal os fatores que deram base e que são importantes para compreender a estrutura da globalização 
quais sejam: a unicidade da técnica, a colisão dos momentos, a cognoscibilidade do planeta terra e a um 
motor único da histórica, concebido pela mais valia da globalização.  Com vistas a desmistificar a falsa 
democratização pelas vias do consumo individual concatenado pela indústria cultural, Milton Santos, 
nesta mesma obra, desvela padrões de consciência sob a perspectiva da existência de três mundo em um 
só: “o primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo: a globalização como fábula; o segundo seria tal 
como ele é: a globalização como perversidade; e o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra 
globalização (ibdem, p.18) 
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3.2.1  “Um museu de grandes novidades” dos Arautos do Neoliberalismo no Brasil: 

A Política Educacional na “trans(a)ição democrática”. 

A culminância da Nova República marcada pelas lutas dos setores sociais 

organizados de base no campo e na cidade propagou a busca de terreno sólido de crítica 

e ação destinado ao enfrentamento da Ditadura Militar e reabertura democrática do 

Brasil. Peroni (2003, p74) avalia que a Nova República se deu “pelo alto”, “havendo, 

assim, apenas uma reorganização do poder necessária para que a mesma classe 

continuasse dirigindo o país”. Porém, esta mesma autora explica que foi no contexto da 

Nova República que “outras forças da sociedade aliaram-se na luta pela democracia. 

Muitas entidades nasceram nesse período, como é o caso do Partido dos Trabalhadores 

(PT) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT).” (ibidem, p.74). Nessa mesma linha 

de reflexão sócio-histórica, Krawczyk (2008) imputa que as demandas sociais da 

educação foram mobilizadas de acordo com a necessidade de ajustar as diretrizes 

internacionais e as novas formas de gestão da educação e escola, para essa autora: 

As demandas sociais por educação, incorporadas na Constituição de 1988 
(CF88), haviam resultado de uma ampla mobilização social que não se 
concentrou nos setores de esquerda: ela reuniu interesses sociais distintos que 
extrapolam a questão específica da educação, pois recolocava o debate em 
torno da recuperação das bases federativas e incorporava a necessidade de 
resolver os problemas sociais cada vez mais agudizados pela concentração de 
renda, pela crise econômica e pela incapacidade de o Estado responder às 
demandas sociais. A mobilização esteve associada tanto à luta pela 
democratização da educação (universalização do ensino, diminuição dos altos 
índices de analfabetismo, repetência e evasão escolar e participação na gestão 
educacional) quanto à demanda pela descentralização da arrecadação 
tributária e por maior autonomia dos entes federados para a alocação dos 
recursos com vistas a reverter a centralização do período ditatorial. 2008, 
p.47). 

 Peroni (2003) aprofunda a investigação dos projetos do Executivo e do 

Legislativo apresentado nos anos de 1980 e 1990 direcionados à educação, e nesse 

ínterim, põe em análise os espaços de articulação de natureza acadêmica, política e 

sindical nos fóruns, eventos onde se colocava o papel das entidades na organização do 

movimento de “balanço” da situação da educação e sua emergente necessidade de 

mudança. Porém, a nós interessa as nuances da Política Educacional a partir de meados 

de 1990 expressada LDB e Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), pois são esses 

dois documentos que balizará o que provém nos anos 2000, a Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN). 
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A multiplicidade de caminhos postos a esse período para a educação se 

confrontava nitidamente com os acordos firmados na relação MEC-USAID de outrora 

conjugado a atos institucionais e práticas educacionais firmados aos interesses do 

governo ditatorial e pedagogia tecnicista. Diante da multiplicidade desses caminhos, a 

questão que nos arrola é: como reverter à cultura do “desinteresse” na formação de 

professores, assumindo um caráter transformadores críticos?  

   Arroyo (2013) utiliza uma metáfora pertinente para explicar esse 

desinteresse e função educadora na docência e também no currículo: a identidade 

educadora desterrada. Para ele, ao reportar os efeitos da ditadura militar no Brasil e em 

outros países da América Latina, muito dos nossos educadores foram desterrados, entre 

tantos outros: Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro e Paulo Freire.  Junto a esse desterro 

físico, a tentativa de desterrar o pensamento pedagógico, a função educadora dos 

currículos e das escolas foi (é?) um movimento recorrente na nossa realidade política 

educacional.   

Uma das pautas da agenda do movimento docente e dos movimentos sociais 

de resistência a esse “desterro” foi resgatar a proposta da educação como “direito de 

todos os cidadãos” – “Escolas, redes e coletivos docente retomando a função da 

docência e dos currículos como territórios da garantia do direito a educação.” 

(ARROYO, 2013, p.25). 

 Destaca-se, aqui, três eventos internacionais que constituíram pauta 

relevante no contexto da política educacional contemporânea a Conferência Mundial 

sobre a Educação para Todos, realizada em Jomtien na Tailândia em 1990, a Declaração 

de Nova Delhi em 1993 e o Marco da ação de Dakar em 2000, pois essas iniciativas 

balizaram as diretrizes educacionais a provocar terminantemente  as políticas 

educacionais dos países em desenvolvimento, um dos recortes temáticos e metas dos 

documentos resultantes dessas iniciativas reservava as contribuições do professor na 

estratégia da oferta de “educação para todos”. (FARIAS, 2011). 

 A Conferência Mundial de Educação para Todos ocorreu entre o dia 

cinco ao dia nove de março de 1990, como já foi dito, sediado na cidade Jomtien na 

Tailândia, contou com a presença de 155 governantes de diferentes países,  e teve como 

patrocinadores e financiadores o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
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 (UNESCO), Fundo das Nações Unidades para a Infância (UNICEF) e pelo Banco 

Mundial (BID).  Esse evento foi organizado por várias entidades, todavia, como 

evidencia Peroni (2003), a orientação predominante dessa Conferência foi o aporte 

documental da CEPAL. 

No capítulo anterior, expomos sobre a influência da CEPAL nos planos 

desenvolvimentista do governo brasileiro em meados do século XX, todavia, baseado 

nos estudos de Peroni (2003) abrangemos a atuação dessa Comissão capilarizada em 

documentos que propuseram planos para o “desenvolvimento” da educação no Brasil 

também nos anos 1990.  

A política educacional em curso no Brasil sofre grande influência dos 
organismos internacionais, principalmente da Cepal e do Banco Mundial, 
sendo importante, contudo, resaltar as diferenças entre os dois organismos: 
Na definição das políticas educativas na América Latina assume papel 
decisivo o Banco Mundial e sua posição de defesa explicita da vinculação 
entre educação e produtividade, numa visão claramente economicista, sem a 
preocupação dos documentos cepalinos de vincular esses objetivos com o 
desenvolvimento da cidadania. (PETRONI 2013 apud MIRANDA, 1996, 
p.4). 

 Delineando o descaminho da proposta original da “educação para todos” 

no complexo da educação na sociabilidade do capitalismo neoliberal, Arroyo (2013, 

p.25) analisa criticamente que:  

Mais recentemente houve nova reação conservadora por secundarizar e 
expatriar a educação dos currículos e da docência. As políticas neoliberais, 
sua ênfase no treinamento e no domínio de competências e nas avaliações e 
classificações de alunos e mestres por domínios de resultados voltam a 
expatriar a educação dos seus territórios, as escolas, os currículos e a 
docência. Nossa bandeira de luta desde os anos de 1980, educação como 
direito sai do discurso. Os termos direito, educação (quando ainda se usam) 
são reduzidos a termos como domínio de competências ou mostram 
quantificação dos resultados. Docência é reduzida a treinar nesses domínios. 
(Idem, 2013, p. 25). 

Desse modo, as décadas de 1980 e 1990 presenciariam ainda a 

reincorporarão das disciplinas de Geografia e História aos currículos escolares, desta 

vez sendo a primeira posta nos crivos teórico-metodológicos opostos a geografia 

tradicional, dentre as correntes: geografia crítica, radical e humanista – porém, crivo 

vertical grosso modo, da geografia acadêmica para a geografia escolar. 

No frigir da reincorporarão da geografia nos currículos escolares, desenha-

se no país propostas curriculares para o ensino da geografia escolar. “As discussões, que 

pautaram a organização das PC’s, é parte do movimento histórico já mencionado “e 
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representaram o ápice da crise epistemológica da Geografia brasileira” (PINHEIRO, 

2003, p. 33). 

As tomadas de decisões dessas propostas curriculares passam a subscrever-

se nos anos de 1990 para atender as orientações da nova LDB lançada em 1996 45 e os 

PCN difundido em 1997 pelo MEC para o ensino fundamental e médio. Esses 

documentos são dois marcos reguladores importantes para a educação brasileira. 

Todavia, repetia-se a tradição de metodologia, estratégia, elaboração e implementação 

de políticas educacionais hegemônicas: a participação irrisória de setores organizados 

da sociedade e categorias profissionais de diferentes níveis: pesquisadores, professores, 

cientistas e dos demais interessados nesse debate. 

O modo como o PCN foi imposto de “cima para baixo”, através de 

pareceres de especialistas acadêmicos isolados junto à “cúpula” dos técnicos do MEC 

para os bancos escolares gerou insatisfações entre os professores e associações desses 

profissionais, pois esse caminho deu-se  

sem provocar a participação da população que, na história deste país, tem 
sido alijada desse processo, sem ter uma dimensão formador, produtora de 
inquietações, de levantamento de perguntas e de busca de respostas, pareceu-
me, desde o início, que estávamos retomando rotas já percorridas. 
(KRAMER, 1997, p.166). 

Os profissionais da geografia, em particular, identificaram o caráter de 

afirmação centralizadora de uma “geografia do sudeste e sul” sem respeito e atenção aos 

conhecimentos sobre as outras regiões do país, uma dívida histórico-social ocultada nos 

currículos escolares, além do que, as inadequações de conteúdos e o ecletismo teórico-

metodológico 46 foi uma afronta ao movimento de renovação crítico da geografia, como 

denuncia o professor Ariovaldo Umbelino Oliveira em seu artigo Geografia e Ensino: 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais em discussão (1999): 

A análise dos textos sobre a geografia nos PCNs obviamente 
deve ser iniciada pela identificação da corrente de pensamento 
a partir da qual a concepção de geografia que têm. Agindo 
dessa forma, deixaram abertas múltiplas possibilidades de 
interpretações. Essas diferenças concepções de ciência 
geográfica presentes no texto permitem que se afirme que os 

                                                           
45 Um projeto original de LDB foi esboçado em fins da década de 1980, na ocasião da elaboração da nova 
Constituição. Contudo, as condições para que essa reforma ganhasse força  aconteceria ,sobretudo, a 
partir de medos da década de 1990, decorrente de um longo debate conferida por diferentes projetos 
sociais e educacionais em disputa em torno da definição de uma nova organização e gestão do sistema 
educacional e da unidade escolar. (SAVIANI,1998;KRAWCZYK, 2008;PERONI, 2003). 
46 Ver ROCHA (2010). 
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autores adotaram a concepção dominante. Por isso os PCNs de 
geografia têm uma concepção eclética, queiram ou não seus 
autores (OLIVEIRA, 1999, pp. 48- 50) 

Por conseguinte, os cartéis das editoras de livro didático na América Latina  

deflagra a lucratividade desse mercado no Brasil, atrelado a astúcia  dos editores e 

autores em adaptar os livros didáticos a essas flexibilidade teórico-metodológica, 

atender os documentos oficias e as inovações tecnológicas  que normatizam os 

currículos escolares face as demandas neoliberais  imputada a educação. 

O livro didático enquanto artefato cultural da humanidade e instrumento 

auxiliar didático no processo de ensino e aprendizagem do aluno e do trabalho docente 

assume-me na estrutura tradicional de ensino como um manual regulador conteudista no 

tempo e espaço da aula e dos planos de ensino divididos por ciclos bimestrais e 

semestrais (BARBOSA, 2015), das avaliações e fonte de (in) formação do professor, a 

propósito disso, é por meio desse canal – o livro didático –, que as novas tendências 

epistemológicas chegaram aos professores da educação básica, a exemplo, o uso 

aparentemente generalizado da Geografia Crítica nas capas das coleções de livros 

didáticos escritos por professores acadêmicos da área da geografia e outras áreas do 

conhecimento. Mas quanto de reflexão crítica existia nos conteúdos, ilustrações, mapas, 

atividades e referência nesses livros didáticos? Como funcionava a transposição didática 

desse instrumento auxiliar para o ensino da geografia escolar?  

Para ilustrar essa análise crítica, citamos a seguir o depoimento da senhora 

Wilma de Moura funcionária do setor de edição da editora Ática, entrevista cedida a 

Kazumi Munakata:  
Não podemos fazer para a escola pública um material que dê 

trabalho para o professor, que implique preparação de aula, 

pesquisa além do livro. Porque ele não tem onde, não tem 

recursos, não tem formação para isso. A gente tem que fazer 

livros mais mastigadinhos, com aula prontinha do começo ao 

fim, que tenha estratégia já indicada para o professor, que não 

implique preparação de aula, pesquisa além do livro ( 1997, p. 

151).  
 Esse pensamento social do trabalho do professor a partir da demarcação 

do uso de recursos didáticos como indicativo de “sucessso” no/do ensino convém 

simultaneamente à proliferação da ideia técnica instrumental de formação inicial de 

professores. 
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 A tese de Barbosa (2005) Docência e geografia escolar: espaço, tempo e 

possibilidades contribui para o pensamento político-pedagógico da geografia e, ao 

elucidar a temática dos recursos didáticos na geografia escolar, traz à tona a 

convergência de pesquisas acadêmica na área de estudo da geografia escolar sucedidas 

após grandes reformas curriculares educacionais de formação de professores baseiam-

se, sobretudo, na preparação de competências e habilidades técnicas do professor e, 

nessa perspectiva o uso dos recursos didáticos e novas metodologias é o “carro chefe” 

do êxito da prática docente.  

Em substância, concordamos com Barbosa (2015) e Candau (2009) ao 

sustentarmos que uma crítica à visão instrumental da didática não quer dizer sua 

negação, nosso objetivo como já foi defendido, é apreender e questionar a sujeição 

dominante a qual o professor e sua formação são restritamente submetidos a essa lógica. 

Segundo Barbosa (ibdem), 

Ademais, se no passado a crítica ao ensino de Geografia pesava 
sobre as metodologias empregadas, os conteúdos fragmentados 
desvinculados da realidade dos alunos, na atualidade, devemos 
superar essa avaliação, pois a melhoria no ensino de Geografia, 
assim como dos outros componentes curriculares, não depende 
da simples capacidade de os docentes dominarem os 
conteúdos, as técnicas e os métodos de aprendizagem, como 
querem alguns estudiosos. (p. 71). 

Ademais, no decurso da elaboração e recomendações para o ensino escolar, 

logra nos anos 2000 as DCN da Educação Básica em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena.  

As DCN para os cursos de Geografia integram essa jornada de elaboração 

sobre os princípios que deviam regimentar as licenciaturas.  A partir dessas orientações, 

a construção do Projeto Político Pedagógico dos cursos de licenciatura deve oferecer 

segundo o artigo 1º do Parecer CNE/CES 492/2001:  
O perfil dos formandos nas modalidades bacharelado, 
licenciatura e profissionalizante; as competências e 
habilidades; a estrutura do curso, os conteúdos básicos e 
complementares e respectivos núcleos; os conteúdos definidos 
para a Educação Básica, no caso das licenciaturas; o formato 
dos estágios; as características das atividades complementares 
e as formas de avaliação. 

Ao contrário do que ocorreu na elaboração dos PCN, os debates sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de professores envolveram diversos 
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setores da sociedade e meio acadêmico em audiências públicas, de acordo com o 

Parecer CNE/CP 9/2001, marcaram presença nessas audiências:  
(...) representantes do Conselho Nacional dos Secretários 
Estaduais de Educação, Fórum dos Conselhos Estaduais de 
Educação, Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação, Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia, 
Associação de Geógrafos Brasileiros, Fórum dos Pró-Reitores 
de Graduação, Sociedade Brasileira de Física, Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, 
Associação Nacional de Formação dos Profissionais da 
Educação, Associação Nacional de Política e Administração na 
Educação, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, 
Comissão Nacional de Formação de Professores, ANDES – 
Sindicato Nacional, Sociedade Brasileira de Educação 
Matemática, Fórum de Defesa da Formação de 
Professores.(BRASIL, 2001,p.3) 
 

Embora as discussões sobre as DCN terem perfilado nos anos 1990, essa 

Diretrizes somente foram incorporada ao ensino superior somente em 2002. As DCN 

foram criadas através da resolução 01 do Conselho Nacional de Educação/Conselho 

Pleno, de 18 de fevereiro de 2002, quando estabeleceu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso 

de licenciatura, de graduação plena, a Resolução 02 do CNE/CP, em 19 de fevereiro de 

2002, que definiu a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura. 

Assim, a partir do aporte teórico, compreendemos que as reformas 

educacionais iniciadas a partir dos anos 1990 no Brasil com a promulgação da nova 

LDB, determinaram novas orientações para a educação escolar, como também para 

aos cursos superiores de formação de professor, cujo perfil do profissional da 

educação deveria estar atado à relação entre teoria e prática. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, de 1996: 

Art. 61. A Formação de profissionais da educação de modo atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de 
cada fase e de desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

I – A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 
serviço. 

II – Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 
ensino e outras atividades. 

Porém como desvela Straforini (2011),  

As políticas educacionais brasileiras iniciadas na década de 1990, durante o 
governo de Fernando Henrique Cardoso, enquadra-se num contexto político-
econômico de escala global, comandado pela lógica de uma cultural 
neoliberal, cujas características centrais são os princípios da competitividade, 
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do meritocratismo, do consumismo e do individualismo. (STRAFORINI, 
2011, p.42) 

Essas exigências legais asseveraram mudanças na formação docente em 

detrimento das novas demandas sociais. Se a LDB de 1996 já trazia a tona a importância 

de estabelecer identidade própria aos cursos de licenciaturas, nos anos 2000, a 

Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno que instituiu as DCN 

para a Formação de Professores tornou-se fio condutor da preparação de novas 

propostas curriculares que rompesse com o formato tradicional de formação de 

professores. Assim, o Parece CNE/CP 09/2001 afirma que  

(...)a licenciatura ganhou, como determina a nova legislação, terminalidade e 
integralidade própria em relação ao bacharelado, constituindo-se num projeto 
específico. Isso exige a definição de currículos próprios da Licenciatura que 
não se confundam com o bacharelado ou com a antiga formação dos 
professores que ficou caracterizada como modelos 3+1. (2001,p.6). 

O modelo 3+1 tem como pressuposto que primeiro o aluno precisa dominar 

os estudos específicos nos três primeiros anos de graduação, e no último ano caberia à 

formação didático-pedagógica. Esse modelo reside na concepção técnica de educação, 

onde os conhecimentos específicos são entendidos como prioridade na formação do 

professor, reduzindo a própria ciência a técnica aplicada, sendo a prática pedagógica 

apenas complemento da formação do professor. 

Portanto, com base na exposição crítica em fluxo, lançamos as questões: as 

novas reformas educacionais para a formação inicial de professores rompeu com a 

tradição positivista clássica de ciência geográfica e lógica curricular tradicional de 

modelo empresarial de professor?Será que a distinção entre formação do geógrafo e do 

professor de geografia assegurada por essas diretrizes nacionais implicou na superação 

da racionalidade técnica instrumental dentro dos cursos de graduação e deu identidade 

própria a cada modalidade ou centrou cada vez mais a dualidade bacharel (pesquisa) 

versus licenciatura (ensino)?  

 

4 UNIVERSIDADE, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CURRÍCULO 
 

Não demasiado antigadas, há muitas profissões que desapareceram, 
hoje ninguém sabe para que serviam aquelas pessoas, que utilidade 
tinham... ( José Saramago). 
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A exaustão de um caminho largo e aberto (BERMAN, 2007) da 

modernidade no entrelace das relações de produção capitalista no espaço brasileiro 

recoberto pelas forças políticas materiais e imateriais avivou, como foi investigado nas 

sessões anteriores, a manutenção de um projeto oficial hegemônico de educação 

oscilado a reprodução ampliada do capital mundial.  

A mediação demandada neste capítulo derradeiro da dissertação centra-se 

em apreender o movimento do particular – o curso de licenciatura plena em Geografia 

da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos – e  como essa particularidade se inter-

relaciona com a totalidade, sedimentada na realidade concreta, a saber, o próprio real.  

           Por isso, é principalmente nesse capítulo que privilegiamos as vozes dos 

sujeitos da pesquisa – os professores, de grande monta a compreensão da relação 

universidade, formação de professores e currículo. 

 

4.1 Interiorização do Ensino Superior no Ceará: o caso da Faculdade de 

Filosofia  Dom Aurealiano Matos 

 

A educação superior no Brasil nos seus primórdios era ofertada tão somente 

nas grandes capitais do país, aqueles oriundos geograficamente do interior eram, com 

efeito, das camadas privilegiadas, pois as condições financeiras destes permitiam a 

migração das suas cidades natais para estudar em outra cidade. Como nos revela Santos 

(2015, p.01) esse tipo de migração “fortaleceu um modelo de desenvolvimento que 

acelerava o processo de concentração das populações nas capitais e metrópoles, sem, 

contudo criar condições sociais e econômicas adequadas nestes locais para tal, 

contribuindo como decorrência para intensificação dos problemas sociais.” Uma vez 

que, para este o autor,  

Uma das conseqüências é que esses estudantes, depois de formados, muitas 
vezes não voltavam a sua cidade de origem e o interior ia perdendo seus 
jovens. O que representava também a “drenagem” de profissionais do interior 
para a capital. Este padrão acentuava as insuficiências do interior brasileiro e 
aprofundava os problemas sociais nas capitais e metrópoles. Mantinha um 
interior modesto e pobre, enquanto as capitais apresentavam um 
desenvolvimento desordenado e descontrolado. (Idem, 2015, p.02). 

Com a expansão do ensino superior no Brasil a partir dos anos 1960 por 

meio dos desdobramentos da Reforma Universitária sob a Lei nº 5.540/68 que facilitou 

a propagação das Instituições de Ensino Superior (IES) pública e privada no âmbito 
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nacional. Os estabelecimentos privados, porém, denotam um processo de privatização  

da educação superior que de acordo com Ramos (1990), 

foi a estratégia  mais fácil encontrada pelo Governo para responder (e conter) 
à demanda em expansão, ao mesmo tempo que atendia aos interesses dos 
empresários do ensino, que viam nessa atividade uma grande perspectiva de 
lucro e nos cofre públicos, uma fonte inesgotável de incentivos e subsídios, 
que vão desde o financiamento de projetos até as deduções de impostos e a 
implantação do sistema de crédito educativo. (p.01). 

 

Nesse estado de arte, a disseminação dos centros universitários de produção 

de saberes por outras regiões do país diligenciava suprir as necessidades locais e 

descentralizar o principal eixo de formação acadêmica brasileiro, soberania exercida 

desde então pela USP e UFRJ.   

Assim, de acordo com o Art. 2º da Lei nº 5.540/68 “o ensino superior, 

indissociável da pesquisa, será ministrado em universidade e, excepcionalmente, em 

estabelecimentos isolados, organizados como instituições de direito público ou 

privado”. A essa prerrogativa, algumas cidades do interior do Ceará almejaram unidades 

de ensino superior, segundo Ramos (1990) a criação dessas unidades dar-se-iam de 

maneira isoladas, a exemplo da Faculdade de Filosofia D. José, em Sobral, na região 

norte do Estado, da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos em Limoeiro do 

Norte; geograficamente no sul do Ceará: a Faculdade de Engenharia de Operações, em 

Juazeiro do Norte, da Faculdade de Filosofia e Faculdade de Ciências Econômicas, 

essas últimas duas localizadas em Crato. “A exceção da Faculdade de Filosofia D. José, 

as demais foram encampadas pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), que, em 

1983, passa a oferecer, através da extensão dos seus departamentos localizados na 

capital, alguns cursos em Quixadá, Crateús, Itapipoca, Redenção, Ipu, Ubajara e 

Cedro.”(RAMOS, 1990,p.02). 

A Faculdade de Filosofia de Limoeiro do Norte foi criada através da Lei nº 

8.557 de 19 de agosto de 1966 sob a administração do governador do Ceará Virgílio 

Távora. O Art. 4º da Lei nº5.540 definia  que  “as universidades e os estabelecimentos 

de ensino superior isolados constituir-se-ão, quando oficiais, em autarquias de regime 

especial ou em fundações de direito público e, quando particulares, sob a forma de 

fundações ou associações”, portanto foi  estruturada como autarquia através da Lei nº 

8.716, de 6 de janeiro de 1967, pois: 
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Estruturada enquanto autarquia estadual e gozando de 
autonomia para selecionar e contratar pessoal, a Faculdade de 
Filosofia de Limoeiro do Norte, mais tarde Faculdade de 
Filosofia Dom Aureliano Matos realizou, ainda em 1967, o 
primeiro concurso público para constituição do seu corpo 
docente e técnico administrativo, aprovando 23 professores e 
21 funcionários para as funções administrativas. O primeiro 
vestibular foi realizado em 1968, quando 56 vestibulandos 
lograram êxito e as aulas tiveram início no segundo período do 
mesmo ano, após autorização do Conselho Estadual de 
Educação para o funcionamento dos cursos de Geografia, 
História, Letras e Pedagogia. (Ibdem, p.39) 

 

Por meio do Parecer nº 425/68 do Conselho Estadual de Educação e com a 

criação da Fundação Educacional do Estado do Ceará (FUNECEDUCE) em 1973 – 

passa a manter a FAFIDAM, essa unidade supera a condição de autarquia e assume-se 

enquanto estabelecimento isolado de ensino superior. E, em 1981 a FAFIDAM é 

integrada à Universidade Estadual do Ceará, após um parecer do Conselho Federal de 

Educação, a rigor do Regimento Interno da UECE. Vale ressaltar que a FAFIFAM é 

mais antiga que a UECE cuja instalações foram consolidadas somente em 1977. 

A criação da FAFIDAM é resultado de disputadas de lideranças regionais e 

empenho do primeiro bispo da Diocese 47 de Limoeiro do Norte, o então Dom Aureliano 

Matos. 

Ainda em meados da década de 1960, a região cearense do Vale do Jaguaribe 
vê a possibilidade de conter ali mesmo essa demanda em expansão, o que cria 
uma certa especulação em dois municípios vizinhos: Russas e Limoeiro do 
Norte.(...)No entanto, Limoeiro do Norte concentrava maior poder político e 
contava com a força da Igreja Católica, pois ali se localizava a Sede da 
Diocese. (idem, p.38). 

Lembramos que a implantação da FAFIDAM ocorre nos anos da Ditadura 

Militar, Ramos (1990, p.48) elucida essa questão com a seguinte assertiva: “ Assim 

nasce e se implantou a Faculdade de Limoeiro: sob o signo da ditadura e as bênçãos da 

Igreja Católica.”  Para RAMOS (1990), o prestígio política da Igreja Católica nos 

interstícios de implantação e funcionamento da FAFIDAM manifestar-se-á inclusive na 

                                                           
47  RAMOS (1990, p.43) nos traz a informação de que “a Diocese cedeu, inclusive, o prédio para 
funcionamento da Unidade e que se destinava, inicialmente, a um Centro de Catequese. Relembra o Padre 
Francisco de Assis Pitombeira, seu segundo diretor, que a cessão do referido imóvel foi objeto de 
divergência entre os padres daquela Diocese, prevalecendo, no entanto, a posição dos que estavam de 
acordo, reforçada pela vontade do Bispo. Em 1970, o Governo do Estado efetivou a desapropriação do 
prédio, através do Decreto Nº 9.128. 
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presença de religiosos na constituição do corpo docente e dirigentes dessa unidade de 

ensino. 

Essa unidade de Ensino Superior oferta cursos de licenciaturas, atende 

estudantes de Limoeiro do Norte e de outros municípios do Baixo Jaguaribe e Médio 

Jaguaribe: Russas, Tabuleiro do Norte, Quixeré, Morada Nova, Alto Santo, São João do 

Jaguaribe, Itaiçaba, Jaguaruana, Palhano, Jaguaribe e Jaguaribara e etc.  

A UECE é regionalmente conhecida por sua “vocação histórica” na 

formação de professores. (FARIAS, 2013). Do total de cinqüenta e sete cursos de 

graduação presenciais oferecido pela UECE, quarenta e cinco são cursos de 

licenciaturas, a maioria desses se localiza nas unidades de ensino do interior do estado – 

catorze cursos distribuídos nos campus da capital e trinta e um no interior. No mapa a 

seguir, cartografamos a distribuição dessas unidades de ensino em todo Estado do 

Ceará. 
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Imagem 01 – Mapa de localização das Unidades de ensino da Universidade Estadual do Ceará 

   

Fonte:ROCHA (2016). 

A FAFIDAM possui nove cursos regulares de licenciatura plena: Geografia, 

História, Pedagogia, Letras (Inglês e Português), Ciências Biológicas, Matemática, 

Física e Química. Contabilizando os números de estudantes formandos na FAFIDAM 

desde as primeiras turmas que colaram Grau em 1972 até a colação mais recente 

realizada no semestre de 2015.2, totaliza-se 4. 839 graduados formados por esta 

instituição 48. Percentualmente, esse total se distribui em: 

                                                           
48  Desse total de graduados em pelos cursos de licenciaturas presenciais da FAFIDAM: 1.045 em 
Pedagogia, 975 em Geografia, 920 em História, 927 em Letras ( do ano de 1972 a 2015) e 59 em 
Matemática; As colações de grau dos estudantes das ciências curtas com habilitação para o ensino 
fundamental nas áreas de Ciências/Matemática datam do ano de 1985 a 2009 totalizando 177 licenciados 
nessa área que se transformou em  ciência plenas, por seguinte, de 1999 a 2010 totalizou 414 formandos 
nessa área. Com o desmembramento do curso de ciências plenas para cursos autônomos tais quais 
Ciências Biológicas, Química e Física totalizamos da colação dos primeiros estudantes formandos desses 
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Fonte: FAFIDAM, adaptado por OLIVEIRA; DAMASCENO, 2016. 

 

 Esses profissionais, na sua maior parte vêm atuando no ensino básico da 

região do vale do Jaguaribe em nível escolar fundamental e médio, além da atuação na 

Gestão Educacional nas secretarias municipais da região e nas Coordenadorias 

Regionais de Educação (CREDE).  

 Nesse sentido, com o advento do Mestrado Acadêmico Intercampi em 

Educação e Ensino (MAIE) 49  da UECE na modalidade strictus sensu integrado a 

Faculdade de Educação Ciência e Letras do Sertão Central – FECLESC campi da 

UECE em Quixadá e Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos em Limoeiro do 

Norte – FAFIDAM  aprovado em 2012 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, há o fortalecimento da formação continuada 

destinada aos estudantes egressos dessas duas  dessas regiões e área de abrangência.  

 No caso do Vale do Jaguaribe, a existência do MAIE tem respaldado o 

compromisso social da Universidade, da FAFIDAM e dos seus profissionais a ela 
                                                                                                                                                                          
cursos de 2005 a 2015.2 respectivamente o total de licenciados são:  120 em Ciência Biológicas, 110  em 
Química, 92 em Física. 
49 A área de concentração do MAIE é Educação, Escola e Movimentos Sociais, possui duas linhas de 
pesquisa: 1) Educação, Escola, Ensino e Formação Docente e 2) Trabalho, Educação e Movimentos 
Sociais. 
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engajados, na medida em que vêm somando produção intelectual acadêmica empenhada 

com investigação crítica das problemáticas locais e suas inter-relações regionais e 

nacionais. Como evidencia o trecho abaixo extraído do PPP do curso de Licenciatura 

Plena em Educação do Campo (LEDOC) 

Atualmente as regiões do Baixo e Médio Jaguaribe, no Estado 
do Ceará, onde está localizada a FAFIDAM, enfrentam 
diversos conflitos socioambientais em virtude da instalação de 
projetos de infraestrutura hídrica como o Açude Castanhão e a 
Barragem de Figueiredo e de grandes projetos de irrigação, 
destacando-se o Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi 
(localizado nos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré) e 
o Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas (nos municípios de 
Russas, Limoeiro do Norte e Morada Nova). Nesse contexto, 
comunidades rurais estão sendo expropriados e desapropriados 
de seus locais de moradia para dar lugar a investimentos do 
grande capital, que têm gerado uma série de conflitos 
socioambientais e violência no campo e na cidade, em virtude 
das transformações socioespaciais, culturais e das relações de 
trabalho. ( 2016). 

 Alguns entraves, porém, contradizem a aparência da “vocação histórica” 

de formação de professores da UECE. A “inconsistência” do recorte da pesquisa (a 

FAFIDAM) em linhas gerais com a docência, e visto como uma contradição perene 

apontada por muitos estudantes – ativos e egressos, gestão e professorado, a respeito 

disso, o professor entrevistado HMA acredita   

“(...) que na Fafidam nunca teve um projeto claro de 
licenciatura. Parece que ela não se aceita, enquanto faculdade 
de licenciatura. É uma faculdade de licenciatura, mas o que se 
pratica é muito bacharelado e eu acho que se justifica muito da 
origem dos professore, alguns, é, eu não sei o percentual disso, 
mas os professores  são muito voltados pro bacharelado, são de 
origem no bacharelado né?! e acaba desenvolvendo essas 
mesmas atividades dentro do curso sem necessariamente uma 
intermediação da licenciatura, agora, as vezes num é nem por 
uma falha única do professor é também pela instituição que não 
deixa claro isso, ela não se desenha né, como isso, não cria 
estruturas que funcionem e que possam direcionar a unidade 
cada vez mais pra essa licenciatura, então hoje você ver o 
PIBID, você tem algumas outras iniciativas(...) tinha uma série 
de atividades que começava a se desenhar pra faculdade 
constituir, se não diria uma excelência, mas pelo menos o que 
ela se propõe que é uma faculdade de formação de professores, 
mas isso meio que se perdeu pelo caminho. (TRECHO DA 
ENTREVISTA COM A PROFESSOR HMA, 2016). 

 Nesse sentido a professora MAGN avalia que  

(...) a FAFIDAM tem um potencial imenso (...) no contexto 
regional onde ela se insere. É impressionante como nós 
conseguimos desenvolver esse potencial no campo de uma 
extensão e conseguimos nos aproximar disso, mas pela via da 
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educação popular, pela via do PROCAMPO 50, é, enquanto que 
historicamente nós não fizemos isso. Nós somos uma 
Universidade de quase 50 anos de existência, e nós não temos 
identidade com a licenciatura até hoje. (Professora entrevistada 
MAGN, 2016). 

  

    O ensejo do embargo do projeto do perfil de formação para a docência 

nos cursos de licenciaturas não são isolados a FAFIDAM, isso se expressa na totalidade. 

Para ampliar esse entendimento, os entrevistados nos falam da força da hegemonia de 

distintos projetos de universidade defendidos por grupos de professores e lideranças 

locais no decurso de existência da FAFIDAM e que reflete também na estrutura e 

superestrutura dessa realidade. 

 Acerca disso, ressaltemos o que diz o professor entrevistado MGCS 

quando o questionamos sobre esse embargo das licenciaturas da FAFIDAM a partir da 

problematização dos indícios desses distintos “projetos de universidade”. 

Essa pergunta é extremamente... requer uma avaliação muito 
profunda, não sei se eu vou conseguir dar conta, mas assim, o 
primeiro diretor da FAFIDAM da época em que eu cheguei 
como servidor isso em 1985, era um padre e de certa forma 
esse padre tinha algo diferente um homem extremamente culto, 
juntamente com alguns professores inclusive da Geografia, 
professor de Letras, professor da Matemática, a gente começou 
o movimento de romper com essa questão da família 
tradicional, um rompimento com a Igreja, com a elite local e 
aconteceram umas discussões onde um candidato que não era 
de Limoeiro, era de Russas, juntamente com um vice, onde foi 
feito um acordo... e esse acordo o candidato ganhou as 
eleições, mas as pessoas, inclusive a candidata que perdeu as 
eleições... dentro do acordo ela não cumpriu com a palavra, a 
posse deu tipo aqui, as portas fechadas praticamente ela veio 
aqui com um guarda, a  turma “fez enterro dela”(...)depois dela 
sucederam mais três mandatos que exatamente representavam a 
elite local, um com um mandato e outra com dois mandatos, ai 
foi somente quando na verdade professores que já tinham um 
tempo, muitos professores de Fortaleza, compreensão de 
universidade diferente, com uma visão diferente e ai foi 

                                                           
50  A experiência de extensão citada, o PROCAMPO refere-se ao curso de Licenciatura Plena em 
Educação do Campo oferecido pela FAFIDAM as lideranças dos movimentos sociais do campo e 
professores de escolas rurais dos municípios do Vale do Jaguaribe, por meio da pedagogia da 
alternância. Esse curso de licenciatura surge a partir da proposta submetida pela professora Sandra Maria 
Gadelha e professor José Ernani Mendes do curso de pedagogia e da professora Lúcia Helena de Brito do 
curso de história (professores também envolvidos na coordenação e atividades de ensino, pesquisa e 
extensão do Laboratório de Estudos da Educação do Campo ( LECAMPO/FAFIDAM) ao Edital número 
2 de 23 de abril de 2008 do Ministério da Educação (MEC), o curso ocorre em convênio com o Programa 
de Apoio à Formação Superior em Educação do Campo – PROCAMPO e foi instituído pela Resolução n. 
705/09 do Conselho Universitário (CONSU/UECE), em 22 de dezembro de 2009, o curso de licenciatura 
é mantido financeiramente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e intermediado pela 
Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI) e Secretaria de Educação 
Superior (SESU). 
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articulada uma candidatura muito bem articulada onde 
Hidelbrando surge como candidato a diretor, juntamente com a 
Sandra Gadelha,  candidata a vice, então houve ai uma união 
de forças desses professores que vinha de fora e ai a gente 
acabou sendo vitoriosos.  

Vale ressaltar que os professores da época que eu fui aluno 
daqui já não estavam mais, ou seja, uma velha guarda de 
professores da FAFIDAM desde o inicio da sua formação ate o 
final do regime militar... eu mesmo ocupei vaga de alguns que 
se aposentou, então eram pessoas muito boas mais eram 
pessoas ligadas à essa classe dominante local, ou essa condição 
da Igreja. E ai quando eu lhe falei desse projeto, eu falei 
exatamente vendo assim, essas pessoas eram também 
professores da universidade, entravam sem concurso, então 
teve um Reitor da universidade que era daqui de Limoeiro 
também, que era primo dessa professora que se tornou diretora 
que não cumpriu e assinou, e ai deu certo a discussão num 
projeto politico pra FAFIDAM, onde foi encabeçado pelo 
professor Hidelbrando, pelo professor Ernades, pela professora 
Sandra, por um corpo muito grande de professores. 

 Com os desdobramentos dessa realidade na FAFIDAM, notamos sinais 

de mudanças, expande-se os horizontes na universidade, conforme prossegue com sua 

fala o professor MGCS:  

Com os concursos vieram então novos professores: novos 
olhares, os horizontes mais ampliados e um grande numero de 
professores que não tinham residência fixa em Limoeiro. Então 
a elite de Limoeiro que estavam também compondo os quadros 
de professores da FAFIDAM já não eram mais professores, 
então esse projeto acabou sendo vencedor que deu dois 
mandatos pra Hidelbrando, que o projetor também na condição 
de vice-Reitor da universidade que vai tirar um mandato e 
conseguiu fazer a média, muito embora essa média seja em 
Limoeiro do Norte,  mas Rameres 51 não representa a elite, ele 
veio de uma família de trabalhadores rurais e que também 
encampavam esse projeto, que também era um professor com 
pouco tempo de caso da universidade com visão diferente, 
mesmo formado por esses professores que representavam essa 
elite que não davam conta, não davam sinais de mudanças, 
quando a gente fala desse projeto, a gente fala assim, que as 
pessoas precisam compreender essas questões que a 
FAFIDAM iniciou um trajetória de eficiência da FAFIDAM 
com seus avanços e retrocessos, uma estagnação e depois no 
avanço propriamente dito e a gente sabe que precisa avançar 
mais só na pode retroceder por que parte dessa elite esta hoje 
também como professor, uma nova geração de professores e 
que ficam se aliando aos professores que vem de outro centro 
de Fortaleza, e pra desbancar, desestruturar esse projeto que 
hoje dar   feição que a FAFIDAM tem hoje.  

A gente ver essa questão hoje, um conselho que funciona, as 
coisas acontecem na mais plena transparência, não tem 
clientelismo, não tem favoritismo, isso passa por uma visão 
diferente de bolsa de iniciação, de bolsa cientifica, não tem 

                                                           
51  João Rameres Regis é professor do curso de licenciatura em história e atual Diretor da FAFIDAM. 
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muita, só tem a serventia da casa mesmo , que seria o bolsista 
que fica lá sem fazer nada, mais bolsa de extensão, ou seja, 
uma universidade que vai além dos seus muros, vai alem da 
sala de aula.  (TRECHOS DA ENTREVISTA COM O 
PROFESSOR MGCS, 20016.). 

  

 O entrevistado HMA, que assumiu o cargo de professor  efetivo do curso 

de geografia da FAFIDAM em 2005 relembra as condições que a Faculdade se 

encontrava na ocasião de seus anos inicias como professor dessa unidade de ensino: 

Aí como professor, assim, eu fui preparado para o pior cenário, 
né? Nem internet... Não, mas cheguei lá já tinha até internet, 
era o início da gestão do Hidelbrando e a Faculdade tinha 
passado por mudanças mesmo né, você tinha um clima novo 
assim, um clima de mais esperança de melhora da instituição 
era a chegada de vários novos professores e aquilo dali 
realmente mexeu com a estrutura dentro da universidade, não 
só na FAFIDAM, mas em todo a UECE, então a gente tinha ao 
mesmo tempo, que sabia que teria uma limitação da estrutura, 
você tinha uma esperança momentânea uma expectativa muito 
grande que as coisas fossem melhorar e realmente foi um 
período interessante porque saiu de uma greve vitoriosa e 
quando eu chego na FAFIDAM é o período que tá tendo 
exatamente essas mudanças:  salas novas,  muito material novo 
é...equipamentos novos né, então, data show, notebook, mesa, 
é, sala... cadeiras pra sala de aula, então você começa a ter uma 
estrutura dentro da  universidade mais condizente com a 
universidade, que até então parecia muito uma escola de 
distrito, num diria nem de sede de município, de distrito de tão 
precária que era. O auditório ficou fechado vários anos porque 
desabava o teto, as cadeiras eram de madeira, então você tava 
tendo essa mudança, então se desenhava um clima melhor e ao 
mesmo tempo você tinha muitos professores novos, com uma 
experiência maior. (TRECHOS DA ENTREVISTA COM O 
PROFESSOR HMA,2016). 

 Dialeticamente, as repercussões dessas transformações se cruzam com 

programas sociais repercutidos nas políticas educacionais de acesso e manutenção do 

ensino superior pelos governos petistas de Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010) e 

Dilma Roussef (2011-2016). (GENTILI, OLIVEIRA, 2013). 

Uma iniciativa proveniente desse contexto, e que vem contribuindo com a 

formação dos professores na universidade foi a inserção do Programa Institucional de 

Iniciação à Docência (PIBID0 nos cursos de licenciatura, na FAFIDAM a inserção 

desse Programa deu por meio dos subprojetos dos cursos de Física, Geografia, História, 

Letras Inglês, Letras Português e Pedagogia. A ex-coordenadora do subprojeto do 

PIBID do curso de Geografia da FAFIDAM realiza uma retrospectiva da isenção desse 

Programa na FAFIDAM: 
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Assim que eu voltei a UECE agora na condição de professora efetiva em 
2009, apareceu o PIBID na Universidade Estadual do Ceará. O PIBID é de 
2007 eu acho que ele chega na UECE somente em 2010. Ou pelo menos ele 
se amplia no segundo edital em 2010. Então quando eu soube que tava 
havendo uma chamada interna em nível de Universidades Estadual do Ceará 
para um Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência, eu fui até o 
site do  MEC e vir o edital, eu achei aquilo fantástico. Submeti. Só faltava um 
dia... Submeti o projeto. O projeto ele foi negado, depois eu pedir uma 
justificativa da negação do projeto e aí o que me foi justificado era que, de 
fato, naquele momento, em nível de Brasil, o interesse era que o PIBID ele 
fosse destinado prioritariamente pras áreas de Química, Física  e Matemática, 
onde havia uma grande deficiência e uma grande desmotivação à docência 
nos cursos de licenciatura. Então a prioridade era pra esses cursos. 
 
Tanto que a Professora Auricélia, que trabalhava com a Matemática na 
Pedagogia foi contemplada e foi ela a primeira, o primeiro PIBID que 
aparece na FAFIDAM é o da Professora Auricélia. No ano seguinte, em 2011 
reabre a chamada para o PIBID e aí submeti novamente, juntamente com 
Letras e História e nós tivemos a aprovação. Então foi importantíssima nesse 
momento a minha clareza de que o PIBID poderia fortalecer o curso numa 
perspectiva, de fato, de fomento a iniciação a docência. Porque até então nós 
tínhamos, só vinha monitoria, e era uma coisa muito pontual, específica, de 
uma disciplina e que na melhor das hipóteses o único feedback, espaço de 
socialização que a gente tinha era aqui a Semana Universitária, tem um 
espaço específico da monitoria, que é um salão de iniciação a docência, 
alguma coisa assim, que os alunos vinham. Eu tinha sempre monitores nas 
disciplinas, mas eles vinham, apresentavam os resultados de sua monitoria e 
aquilo acabava tendo muito mais um caráter que nem era de ensino e nem era 
de pesquisa, porque não havia grande motivação para esses alunos serem 
pesquisadores nas disciplinas. 
Então a gente tinha a monitoria ou algum projeto de iniciação científica.  
Antes do PIBID eu consegui ter a aprovação de um projeto de iniciação 
científica na área de ensino de geografia com uma aluna. Foi importantíssimo 
porque foi esse projeto, inclusive, junto com o PIBID, que me fizeram tentar 
e construir algum desenho  que veio a ser meu projeto pro doutorado. Era um 
projeto justamente sobre formação de professores de Geografia na 
FAFIDAM. Então foi em 2009, no meu retorno que eu de fato voltei mais 
inclinada a me dedicar tanto no ensino quanto na pesquisa à investigação na 
área de educação geográfica.  (TRECHOS DA ENTREVISTA COM A 
PROFESSORA MAGN). 
 

O atual coordenador do subprojeto do PIBID/Geografia da FAFIDAM 52 

avalia a importância da existência desse Programa, tanto quanto a professora 

entrevistada MAGN, o professor entrevistado MGCS enfatiza as contribuições do 

PIBID para a formação inicial dos estudantes da FAFIDAM e para a formação 

continuada dos professores coordenadores da Universidade e professores supervisores 

nas escolas: 
  Eu digo que o PIBID é realmente um espaço onde a gente adquire uma 
condição de realmente saber o que a formação. A gente como professor 
mergulhar mais fundo nessas questões relacionadas a formação de 
professores e isso faz parte do grupo, ou seja,  você na condição de 
coordenador de um subprojeto no caso da Geografia você no convívio 
sempre com supervisores da escola, com o alunos que estão na formação da 

                                                           
52 O subprojeto do curso de geografia da FAFIDAM conta atualmente com vinte estudantes bolsistas. 
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graduação e com um coordenador profissional do PIBID que dialogamos hoje 
ou o que dialogamos sempre com coordenadores de subprojetos das áreas 
mais diversas com um coordenador institucional, a professora Isabel Sabino 
que na verdade ela deixou no momento em que eu chegava como 
coordenador do projeto aqui da Geografia, especialmente a gente teve uma 
condição que o Nilson trouxe alguns elementos da professora Isabel Sabino e 
ela também em alguns momentos iniciais participou e a gente no PIBID 
posso dizer que hoje considero o PIBID como de muita importância, não só 
da formação ao nossos alunos, mas na formação continuada de quem esta 
como coordenador do subprojeto e também da mesma forma os professores 
supervisores que tem uma oportunidade de voltar pra universidade e ao 
mesmo tempo está no cotidiano na escola como professor e essa troca de 
experiência. (TRECHOS DA ENTREVISTA COM O PROFESSOR 
MGCS,2016). 
  

  O PIBID surgiu via CAPES/MEC como proposta de valorização do 

magistério, porém esteve recentemente ameaçado a entrar na esteira dos “cortes” do 

governo federal a qual a educação brasileira vem enfrentando no contexto da crise 

política (in) constitucional e crise metabólica do capital. 

 

4.2. A formação do professor de geografia na FAFIDAM como campo de forças 

do/no Currículo 

 

Na esfera acadêmica no Ceará, a Geografia surge em meados da década de 

1940, de modo que o primeiro curso superior de geografia no Estado se instalará na 

Faculdade Católica de Filosofia, hoje Universidade Estadual do Ceará (UECE). Em 

seguida, implanta-se o curso de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), na 

época chamada apenas de Universidade do Ceará, neste fluxo histórico do 

desdobramento dos cursos universitários superiores de geografia no Ceará, destacam-se 

também os cursos de geografia da Universidade Regional do Cariri (URCA), localizada 

no Crato, na região sul do Estado; Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos 

(FAFIDAM), integrada a UECE e localizada em Limoeiro do Norte e por último, a 

Casa de Geografia da Universidade do Vale do Acaraú (UVA) em Sobral. Essas cinco 

instituições públicas de ensino superior passaram a oferecer aos cearenses a 

possibilidade de formação acadêmica in lócus no Estado do Ceará. Vejamos no mapa a 

seguir: 
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Imagem 02: Localização dos cursos de Geografia no Ceará  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

O Curso de Licenciatura em Geografia da Faculdade de Filosofia Dom 

Aureliano Matos, objeto da pesquisa, foi criado em 1968 e institucionalizado em 1974, 

através do Decreto nº 073651. Ao longo de seu movimento de atuação, o curso de 

Geografia da FAFIDAM/UECE vem demarcando território no campo de formação de 

professores no Ceará, em especial, na região do Vale do Jaguaribe.   

Verificamos através dos exíguos registros documentais 53 e entrevista com 

os professores efetivos do curso de Geografia da FAFIDAM que era inexpressivo na 

                                                           
53 Uma das dificuldades da pesquisa foi a busca de fontes documentais, sobretudo os documentos mais 
antigo do curso de geografia da Fafidam, efeito da negligência do arquivamento e preservação dos 
documentos da Faculdade, refletindo a desvalorização da sistematização documental acerca da história e 
memória dessa Instituição.  Uma curiosidade que nos inquietou foi estudar o que se tinha de currículo 
antes do fluxo da matriz de 1984 e 2007 do curso de geografia, infelizmente, no trajeto da pesquisa, isso 
não ocorreu. Nas entrevistas cedidas pelos professores e conversas informais com funcionárias técnicas-
administrativas ligadas as coordenações de curso e direção, obtivemos a informação que anterior ao 
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matriz curricular do curso disciplinas e ações docentes que dessem notoriedade as 

questões sobre formação didático-pedagógica em geografia, lacunas presente por muitos 

anos no esboço curricular desse curso, direcionando a formação dos futuros professores 

a auréola tecnicista de educação e formação profissional. Em evidência, a entrevistada 

MLJC, ex- aluna e professora efetiva do curso de Geografia da FAFIDAM ao relembrar 

os ditames curriculares de sua formação inicial na licenciatura em Geografia da unidade 

de ensino em análise, expõe o seguinte:    

(...)Aí, eu tive as minha primeiras aulas, inclusive ainda era naquele currículo 
que você tinha matemática, tinha inglês, tinha português, tinha física, essas 
coisas aí. É aquele currículo que a gente só tinha duas disciplinas de prática 
de ensino em geografia, no ensino fundamental e médio. Não tinha uma 
discussão sobre o ensino de Geografia, não existia, como a gente tem hoje. 
Não existia oficinas e não existia uma discussão da própria Geografia 
fazendo essa ponte, e era um curso de bacharelado, e a gente não ia trabalhar 
nisso, era um curso para ensinar, mas a gente negava isso, porque a gente não 
queria ensinar, isso era a realidade do período. Por isso, é, que, assim, eu que 
queria ir além do que eu via, eu fui para os clássico. Era uma geografia mais 
técnica, de bacharelado, agora teve um diferencial no meio de tudo isso, na 
minha formação, eu tive uma professora de Estágio Supervisionado chamada 
Iolanda Castro. (TRECHOS DA ENTREVISTA COM A PROFESSOR 
MLJC, 2016). 

  

Essa cultura de valorização dos conhecimentos específicos da área de geografia 

não se encurtava somente à realidade do curso de geografia da FAFIDAM, como 

reporta o entrevistado HMA, ex-estudante das modalidades de bacharelado e 

licenciatura da graduação em geografia no campus do Itaperi em Fortaleza:  

Na UECE , o curso eu acho que tinha um viés muito mais... muito mais 
bacharelesco(...). Eu acho que a coisa era mais dosada. Porque da UECE 
você tinha a licenciatura à noite, e o bacharelado era diurno, o público 
mudava muito, geralmente o público da noite era sempre gente é, de classe 
mais baixa e que trabalhava, então aí era outro público... e também as aulas 
também era totalmente diferente.... terminei o bacharelado aí fui fazer o 
mestrado, nesse período que eu tava no mestrado os meses que eu passava 
aqui, eu acho que eu passei seis... um ano, mas alternado, seis meses num 
ano, sei meses no outro, nesse período eu cursei as disciplinas... ia cursando... 
até porque no bacharelado eu já adiantei algumas disciplinas da licenciatura. 
Achava um curso bom não, licenciatura não,  num achava que ninguém saía 
preparado ali pra dar aula não, pelo contrário, tinha disciplinas que 
sinceramente era melhor você ficar em casa estudando outra coisa, porque 
não te acrescentava em nada  o professor era a mesma prova sempre, o 
mesmo material e num tinha renovação de nada, até porque muitos desses 

                                                                                                                                                                          
período de 1984, o que se tinha na maioria dos cursos da fafidam era apenas uma “grade” curricular com 
as sucintas ementas das disciplinas.   
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professores é.... havia muitos professores que não tinha tido essa formação, 
eles entraram sem concurso público na universidade, entraram ainda em 
nomeação, hoje não, hoje é totalmente diferente porque esse pessoal 
praticamente tá todo fora da UECE, quase todo fora se existir é um, dois, e a 
maioria são professores que já foram formados por esses... mas que já esse 
viés da licenciatura mais forte, mais presente. (PROFESSOR 
ENTREVISTADO HMA, 2016). 

 Compreende-se, com base nesses dois depoimentos que as lacunas 

presentes nos cursos de formação de professores de geografia no recorte da década de 

1990 e anos 2000 percorriam uma trajetória dicotômica ou setorizada do conhecimento 

geográfico e descaso com as disciplinas de natureza didático-pedagógica, quiçá, do 

próprio enfraquecimento do status quo da licenciatura no Brasil, tanto quanto na UECE, 

como destaca a também professora efetiva da licenciatura em Geografia da FAFIDAM e 

ex-aluna do curso de Geografia do campus do Itaperi MAGN:  

(...) Isso em um aspecto foi extremamente positivo, no seguinte recorte, havia 
uma divisão de trabalho muito clara estabelecida no Itaperi àquela época e 
que ainda se matem hoje. Os professores pesquisadores, que tinham uma 
trajetória de investigação geográfica, que se dedicavam a pesquisa tinham um 
nome dentro da Geografia cearense, eles se dedicavam ao bacharelado. 
Restavam, portanto, aos professores que não tinha esse know hall, esse, né, 
esse status, e nem uma aproximação, nenhum interesse com a pós-graduação 
e com a pesquisa, as disciplinas da licenciatura. ( Professora entrevistada 
MAGN, 2016).    

 Vesentini (2006, p.239) considera que o curso superior de Geografia:  

 
...não deveria enfatizar essas diferenças entre bacharelado e licenciatura e 
muito menos subestimar a formação do professor. Formar especialistas é uma 
atribuição dos cursos de pós-graduação (ou de especialização) e não da 
graduação. E o geógrafo, (professor ou não, pois essa diferença no fundo é ou 
deveria ser pouco importante) deve ter uma formação completa na sua área, 
estando apto a dar aulas no ensino elementar ou ensino médio, e a exercer 
outras atividades nas quais a sua presença costuma ser requisitada: análise 
ambiental, turismo, planejamento etc.) 

 
 

  

Essas questões são sintomáticas de um projeto tradicional de currículo e 

modelo de formação de professores. Concordamos com a assertiva de Silva (2007, p.21) 

que “de certa forma, todas as teorias pedagógicas e educacionais são também teorias 

sobre o currículo.” Porém, as teorias educacionais e pedagógicas não são 

exclusivamente teorias sobre o currículo.  Dessa maneira, ao suscitar essa compreensão, 

faz-se necessário pensar o que é currículo? Existe um campo de teorização do currículo? 
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Sim, existe! Por sua vez, as teorias que estudam o currículo são classificadas, de acordo 

com Silva (2007), em: tradicionais, críticas e pós-críticas.  

Os antecedentes da discussão em torno do currículo na literatura 

educacional são antigos, embora en passant; ao que conhecemos e entendemos como 

currículo hoje foi desenvolvido a partir do século XX nos Estados Unidos da América 

cuja influência se expandiu pelos países europeus como Espanha, Portugual, Alemanha, 

França. SILVA (2007). O campo do currículo no Brasil sofreu também essa 

transferência instrumental da teorização americana. Essa transferência situava-se na 

absorção de modelos engajados ao viés funcionalista 54, fruto de acordos bilaterais entre 

os governos brasileiro e norte-americanos no contexto dos programas disseminados na 

América Latina – como apontamos no capítulo anterior.  

A teoria tradicional de currículo emerge justamente nessa época fomentado 

na literatura do teórico estadunidense Bobbitt, em particular na obra The currículum 

publicada em 1918 – amparado pela racionalidade de administração científica taylorista 

da indústria, esse campo teórico do currículo transferiu para o sistema educacional a 

lógica das habilidades técnicas e da eficiência empresarial. Novamente reportamos a 

SILVA (2007, p.22), pois ele esclarece que 
(...) Foram talvez as condições associadas com a institucionalização da 
educação de massas que permitiram que o campo de estudos do currículo 
surgisse, nos Estados Unidos, como um campo profissional especializado. 
Estão entre essas condições: a formação de uma burocracia estatal 
encarregada dos negócios ligados à educação; o estabelecimento da educação 
como um objeto próprio de estudo científico; a extensão da educação 
escolarizada em níveis cada vez mais altos a segmentos cada vê maiores da 
população; as preocupações com a manutenção de um identidade nacional, 
como resultado das sucessivas ondas de imigração; o processo de crescente 
industrialização e urbanização (idem, p.22) 

 
Para Silva (2007) é propositivo, indagar a respeito das finalidades do 

currículo, para quem ou para o que o currículo é elaborado e quais intencionalidades 

existem no ato de privilegiar certos conteúdos em detrimentos de outros. Assim, 

segundo ele, 

                                                           
54  A hegemonia desse viés funcionalista nos currículos escolares e universitários no Brasil dar-se-á 
predominantemente até a década de 1980, período em que essa hegemonia curricular norte-americana 
será combatida por meio do pensamento curricular de vertente marxista, expressa por dois grupos 
nacionais: pedagogia histórico-crítica e pedagogia do oprimido, correntes que reivindicavam “espaço nos 
discursos educacionais e na capacidade de intervenção política, a influência da produção de língua inglesa 
se diversificava, incluindo autores ligados à Nova Sociologia da Educação inglesa e a tradução de textos 
de Michel Apple e Henry Giroux.” (LOPES; MACEDO, 2009, pp.13-14). 
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Se quisermos recorrer a etimologia da palavra “currículo”, que vem do latim 
curriculum, “pista de corrida”, podemos dizer que no curso dessa “corrida” 
que é o currículo acabamos por nos tornar o que somos. Nas discussões 
cotidianas, quando pensamos em currículo pensamos apenas em 
conhecimento, esquecendo-nos de que o conhecimento que constitui o 
currículo está inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo 
que somos, naquilo que nos tornamos: na nossa identidade, na nossa 
subjetividade. Talvez possamos dizer que além de uma questão de 
conhecimento, o currículo é também uma questão de identidade. (ibdem, p. 
15). 

Percebe-se que na teorização crítica, o currículo não é somente uma mera 

organização de disciplinas, o currículo é um documento de identidade, repleto de 

conflitos e lutas entre diferentes concepções ao longo da sua construção e legitimação. 

Segundo Apple (1994, p. 59) 

O currículo nuca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos que de 
algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é 
sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da 
visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto 
das tensões, conflitos e concessões culturais e econômicas que organizam e 
desorganizam um povo. ( p.59) 

Tomando como base essa concepção crítica de currículo, entendemos por 

intermédio da pesquisa teórica e de campo que a elaboração do Projeto Político 

Pedagógicos 55  do curso de licenciatura em Geografia da FAFIDAM deve ser 

compreendido como um “campo de forças”, um “território em disputa” (SILVA,2007; 

ARROYO, 2013) onde o confronto entre os temas e posições dos elaboradores ora 

conflita, ora alinha-se a lógica dominante da racionalidade técnica instrumental, onde 

a  tendência da flexibilização dos currículos universitários recai sob orientação da 

identidade que se pretende dar ao curso e ao futuro professor mediante decisões do que 

é relevante ou não para  a formação docente.  

Assim, como o coletivo de professores formadores da licenciatura em 

geografia da Fafidam tem pensado o perfil de professores que estão a formar? Que 

decisões foram relevantes na construção curricular do curso? Quais foram os desafios 

                                                           
55  O Projeto Político Pedagógico é instrumento /orientador da prática, necessitando de permanentes 
modificações, reflexões e debates conjuntos.  O projeto tanto é pedagógico como político, pois estabelece 
relações de poder, afirma um posicionamento ideológico, liga-se a um compromisso social, define a 
formação de um tipo de profissional para atuar num modelo de sociedade. (PASSOS, 2007). No caso do 
Projeto do curso de geografia da FAFIDAM não está presente o termo “Político”, denotando-se: Projeto 
Pedagógico.  
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desse processo? Ademais, as reformas curriculares no curso de licenciatura FAFIDAM 

intentada pelas exigências legais do CNE integraram qualitativamente os 

conhecimentos específicos com as práticas de ensino ou foi apenas uma reestruturação 

na forma curricular?  

Posto essas indagações no percurso das entrevistas semi-estruturadas, os 

professores formadores foram unânimes ao analisar que essa discussão curricular foi e 

ainda é frágil para o curso de Geografia da FAFIDAM, de modo que por ocasião das 

orientações e exigências colocadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Conselho Nacional de Educação via MEC para a formação de professor de Geografia 

da educação básica em nível superior criadas pela resolução 01 do Conselho Nacional 

de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP) em 18 de fevereiro de 2002 é que o Colegiado 

do curso impulsionou a elaboração do Projeto Pedagógico nos anos 2000, antes, o 

curso trabalhava com o fluxo da matriz curricular de 1984 que era um esboço de 

disposição de disciplinas e carga horárias. Conforme recorda a professora MAGN: 

(...) Fiz a seleção pra substituto em 2004. Trabalhei de 2004 a 2005. Cheguei 
exatamente no contexto de reformulação do Projeto Pedagógico. Então 
cheguei como você. Professora substituta pra assumir disciplinas em 
condições muito precárias, a UECE tinha acabado de sair de uma greve... 
Então eu peguei, no primeiro semestre, fui trabalhar com disciplinas de forma 
condensada, em duas semanas dar uma disciplina como Geografia Urbana. 

 
No semestre seguinte, já um pouco mais adaptada ao contexto curricular, 
comecei a ter uma perspectiva melhor de planejamento das disciplinas e foi 
quando uma vez aprovada aí as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Formação de Professores, de 2001-2002. E nesse contexto nacional aí de 
reformulação dos Projetos Pedagógicos das licenciaturas em todo Brasil, 
foram se formando nos cursos de licenciatura as comissões aí para a 
elaboração dos Projetos Pedagógicos. Muitos desses cursos no Brasil nem 
tinham Projetos Pedagógicos. Eles tinham, na melhor das hipóteses, um 
projeto muito cru de uma Matriz Curricular, que era muito mais uma grade 
mesmo curricular, muito mesmo moldada naquele modelo 3 + 1. (TRECHO 
DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA MAGN, 2016). 
 

Participantes ativas da comissão de elaboração do Projeto Pedagógico do 

curso, as professoras MAGN e MLJC expressam as principais dificuldades desse 

processo, respectivamente: 
(...) foi um contexto político muito rico, mas muito frustrante também. 
Porque aí se formou uma comissão, é, o Colegiado não teve nenhum interesse 
em fazer essa discussão, isso foi muito já evidente, aquela época,(...) de um 
projeto que é flagrantemente construído a partir de interesses muito 
específicos e pontuais de alguns Professores, mas não de um projeto, de uma 
apropriação coletiva. Isso vai se dar já em 2004, né, a quando da elaboração 
da primeira formulação do Projeto Pedagógico. 
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Então nós tivemos aí diante do desinteresse massivo desse corpo docente a 
constituição de uma equipe que deveria coordenar o processo, mas ela fez o 
processo, que era constituído pela Professora Andréa, coordenadora do curso, 
a Professora Lucenir, que era quem tinha aí uma identidade com a 
licenciatura e era a professora dos Estágios Supervisionados, e se tinha 
aquela ideia de que quem elabora projeto pedagógico é quem tá relacionado 
ao ensino de Geografia. Pra você que o equivoco ele já começa aí, né? Como 
se o perfil, a identidade, o princípio norteador, aquilo que vai dar a face do 
curso não tivesse de ser um projeto de fato coletivo de um curso de 
licenciatura.  
(...) É aí colocaram o meu nome, como uma professora que tinha chegado, 
você sabe como que vão chegando os professores substitutos. A medida que 
eles vão se mostrando, é, abertos a participação, eles vão sendo mesmo que 
chamados muito voluntariamente a participar desses processos. Isso é muito 
histórico no colegiado da FAFIDAM. Nós sempre temos histórico de 
Professores substitutos que, na maioria das vezes, faz muito mais que os 
Professores Efetivos. 
 
São Professores que chegam, participam de momentos estratégicos de 
constituição de debates, de agendas e de projetos que vão, que vão constituir 
a vida desse curso e são Professores que vão embora. Né? Então é uma 
participação que ela deveria ser efetiva, mas esses Professores eles não vão 
ficar ali. Enquanto que no mesmo processo você tem a negação pelo próprio 
corpo docente efetivo de participação da construção dessas agendas e desses 
documentos que vão dar a vida aí do curso. Então, nesse momento, foi se 
constituindo, assim, a minha primeira aproximação com a licenciatura.  Eu 
quis entender o que era essa licenciatura. (TRECHOS DA ENTREVISTA 
COM A PROFESSORA MAGN, 2016). 
 

A professora MLJC, por sua vez, considera as dificuldades, as distâncias 

entre a realidade e a construção do PPP adequado a tal contexto: 

Isso aconteceu eu já tava aqui, se aconteceu antes, o aluno não participava, no 
tempo que eu estudava. Eu lembro. Nós começamos com muita dificuldade, 
porque o Projeto Político Pedagógico do período que eu me formei, ele era 
quatro folhinhas e elas já estavam meio amareladas. (...) 

Nós não sabíamos como fazer, porque tinha que reelabora esse Projeto 
Político Pedagógico, nós tínhamos a assessoria da PROGRAD a uma 
distancia muito grande, hoje é muito próxima se comparamos com o passado, 
entre a FAFIDAM e a UECE do Itaperi, então nós fomos buscar propostas de 
Projetos Políticos Pedagógicos de Universidades bem distante, pegamos da 
USP, da UFPE, da UNICAMPI, da UFRG, a gente foi buscar bem longe 
depois que a gente foi pegar da UFC, nós não pegamos nada de referência da 
própria UECE, ate porque acho que num tinha muito, num tinha muita coisa 
mesmo não. E a gente começou a ler, sem saber muito o que fazer, e ai, 
mesmo lendo essas propostas era difícil, porque lá eram universidades 
grandes, já consagradas, é, o curso de Geografia, o nosso era uma gotinha no 
oceano, olha pra USP... era uma verdadeira contradição, por mais que a gente 
lesse, a gente não conseguia fazer o nosso, por  conta que era muito distante 
da realidade. Nesse período tinha uma professora recém chegada muito boa 
chamada Leda Vasconselos. 

Ai nós fomos pedir ajuda a Leda Vasconcelos, e ai, eu vou falar de mim... as 
primeiras reuniões com a Leda Vasconcelos eu fiquei voando, porque, ai sim, 
ela tinha clareza de uma concepção de universidade, uma concepção de 
ensino, no caso dela da pedagogia, cabia a nós ver a Geografia, e de um 
profissional engajado com uma concepção política, acadêmica crítica, então a 
Leda foi quem nos salvou nessas primeiras elaborações, mesmo assim, a 
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gente já pegava muito o formato de grandes universidades e tentava engessar 
na nossa, então saiu o primeiro nosso Projeto Político Pedagógico, meio 
acanhado, mas bem melhor do que a gente tinha das folhinhas amarelas, mas 
assim, a gente não tinha clareza do nosso professor de Geografia, ele era um 
bacharel que dava aula, era isso; a nossa concepção de professor, a gente num 
tinha clareza da licenciatura não. Eu vivenciei uma segunda etapa, essa 
segunda etapa num foi muito distante da primeira. Num sei se foi porque o 
nosso foi reprovado e voltou, sei lá o que foi, agora tinha que ser uma coisa 
séria, foi formado uma equipe pra estudar. (TRECHOS DA ENTREVISTA 
COM A PROFESSORA MLJC, 2016). 

Os relatos acima de ambas as professoras entrevistadas põe em questão as 

dificuldades em elaborar um projeto coletivo de formação de professores, quando, em 

evidência, nem havia perceptibilidade suficiente acerca de quais bases político-

pedagógica, social, cultural e filosófica esse projeto deveria refletir na formação de 

professores de geografia da FAFIDAM, por isso a alternativa mais segura foi utilizar 

como referência as experiência de Projetos Políticos Pedagógicos de outras 

universidades e ajustar a construção do Projeto Pedagógico in lócus da licenciatura em 

geografia da FAFIDAM. 

Esses dois relatos dizem respeito à elaboração do PPP aprovado em 2007 e 

que se encontra em fluxo até o presente momento. As revisões e atualizações dos PPP 

dos cursos superiores das universidades devem ser realizadas legalmente a cada seis 

anos, de acordo com as exigências e orientações postas pelas LDB, Pareceres 

atualizados e articulados as DCN e demandas dos planos de desenvolvimento 

institucional das universidades, bem como as demandas dos professores e estudantes 56 

no contexto local.   

O Parecer do CNE 09/2001 (BRASIL, 2001, p.18) realçou a importância da 

revisão no campo institucional, pois  

a proposta pedagógica e a organização institucional de um curso de formação 
de professores devem estar intimamente ligadas, uma vez que a segunda tem, 
ou deveria ter, como função, dar condições à primeira. Na prática, o que 
temos assistido mais comumente é a organização institucional determinando 
a organização curricular, quando deveria ser exatamente o contrário, também, 
porque ela própria tem papel formador. Isso certamente ocorre, como acima 
mencionado, nos cursos de licenciatura que funcionam como anexos do curso 
de bacharelado, o que impede a construção de um curso com identidade 
própria. (ibidem, p.18). 
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Na prática, o que se ver é o “esvaziamento da discussão político pedagógica 

entre professores quanto entre os alunos, De tal modo, o Parecer do CNE 01/2002 

referente a área de Geografia imputa que: 

Art 2 – O projeto pedagógico de formação acadêmica e profissional a ser 
oferecido pelo curso de Geografia deverá explicitar: 

a) O perfil dos formandos nas modalidades bacharelado, licenciatura e 
profissionalizante; 

b) As competências e habilidades - gerais e específicas a serem 
desenvolvidas; 

c) A estrutura do curso; 
d) Os conteúdos básicos e complementares e respectivos núcleos; 
e) Os conteúdos definidos para a Educação Básica, no caso das 

licenciaturas; 
f) O formato dos estágios; 
g) As características das atividades complementares; 
h) As formas de avaliação. 

 
Contrariando “a arquitetura” dessas orientações oficiais, a professora 

entrevistada MAGN é crítica ao modo como essas Diretrizes foram perfiladas no 
interior da universidade: 

 
O MEC... ele meio que “vomita” essas Diretrizes para todo o Brasil. Ele não 
dá condições operacionais pra esse processo se fazer. Ele não apresenta 
caminhos metodológicos de como isso vai se fazer no Brasil inteiro. E aí os 
cursos vão fazendo a sua maneira nesse processo. As atividades práticas 
como componente curricular, nós não sabíamos o que era. Até hoje alguns 
não sabem o que é isso. As atividades de natureza acadêmica, científico e 
cultural, as atividades complementares, nós não sabíamos como é que isso 
seria inclusive computado matematicamente pra esses alunos. E os Estágios 
Supervisionados como é que eles iam se inserindo nessa matriz curricular, 
nós também tínhamos profundas dúvidas. 
Então foi um momento muito delicado porque aquilo que nós deveríamos ter 
feito a época que era um debate com os próprios estudantes, com o próprio 
corpo docente  para entender que curso de Geografia nós queremos construir? 
Que perfil profissional nós queremos formar? Qual é a identidade do nosso 
curso dentro do contexto territorial e regional nos quais nós nos inserimos? 
Isso não aconteceu. 
 O que nós fizemos no frigir dos ovos: basicamente um ctrl-c  e ctrl-v de 
vários projetos pedagógicos. Aí pegamos o Projeto da UFMG... Fizemos um 
levantamento de Projetos, fizemos algumas reuniões com o Itaperi... foi 
frustrante porque o Itaperi tava mais aquém ainda, se a gente já tava no caos, 
o Itaperi não queria conversa nenhuma com uma perspectiva construtiva, não 
queria fazer debate, queria mesmo era construir uma grade curricular. Então 
nós não conseguimos conversar muito com o Itaperi. As reuniões elas não 
levaram a um projeto comum de Universidade Estadual do Ceará. E aí nós 
acabamos nos identificamos muito mais com a matriz curricular do projeto da 
UFC. Fizemos algumas reuniões com a representação estudantil, pra mim 
isso foi muito delicado, porque eu acho que não era só a representação 
estudantil, a gente tinha que ter feito um debate primeiro. E aí nós fizemos 
esse projeto mesmo muito com a cara que não era nossa. (TRECHOS DA 
ENTREVISTA COM A PROFESSORA MAGN, 2016). 

 Logo, faz-se necessário pensar que a prática pedagógica não é transformada 

simplesmente com base em propostas bem escritas, pois essas transformações “exige 
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condições concretas de trabalho e salários e modos objetivos que operacionalizem a 

ampla participação na produção da proposta, de compreensão e de estudo, muitas vezes 

necessário, de confronto de idéias, de tempo para a tomada de decisões organizadas.” 

(KRAMER, 1997, p.166). Nesse sentido, o que caracteriza uma proposta pedagógica 

curricular? Para Kramer (1997) significa:  

Uma proposta pedagógica é um caminho, não um lugar. Uma proposta 
pedagógica é construída no caminho, no caminhar. Toda proposta contém 
uma oposta. Nasce uma realidade que pergunta e é também busca de uma 
resposta. Toda proposta é situada, traz consigo o lugar de onde fala e a gama 
de valores que a constituiu; traz também as dificuldades que enfrenta, os 
problemas que precisam ser superados e a direção que a orienta. E essa sua 
fala é a fala de um desejo, de uma vontade eminentemente política no caso de 
uma proposta educativa, e sempre humana, vontade que, por ser social e 
humana, não é nunca uma fala acabada, não aponta “o” lugar, “a” resposta, já 
não é uma pergunta. Aponta, isso sim, um caminho também a construir. 

(...) Uma política pública deve, sim, propor, mas frequentemente chama-se de 
proposta o que é modelo, método ou grade curricular. É preciso propor 
caminhos levantando perguntas e gerando perguntas, experimentando 
caminhos, em vez de pretender trazer saídas prontas e adoradas(...). E se é 
função de uma política pública indicar diretrizes, ela precisa garantir as 
condições de implementá-la, assumindo que não há uma única saída, 
pretensamente melhor, mas múltiplas alternativas possíveis; e além disso, 
contestar a busca desmedida e ilusória do futuro como superação, posto que 
seu preço tem sido o esquecimento da história, o congelamento do presente e 
a anulação das experiências vividas, desmobilizando as possibilidades de 
efetiva mudança, de transformação radical das condições que engendrariam o 
novo com base no velho. ((pp.169-170). 

Endossados a essa caracterização do que é proposta pedagógica curricular, 

enquanto caminho tanto quanto disputa de poder, pois o currículo é o espaço por 

excelência de conflitos, destacamos a fala da professora entrevistada MLJC a respeito 

da “demarcação” de áreas (disciplinas) da Geografia nas ocasiões de discussões do 

Projeto Pedagógico a ser concebido em oposição à matriz curricular de 1984: 

O currículo foi reflexo da formação do conjunto de professores da Geografia 
aqui da FAFIDAM. Todos eles tiveram uma formação próximo ao período 
que eu terminei, então eu vejo assim: são reflexo de uma formação dentro de 
uma base curricular de bacharelado e a segunda coisa é a própria 
desvalorização que as pessoas vêem no ensino. É olha para o ensino como se 
não fosse uma coisa tão importante, eu percebo dessa forma. Porque eu 
lembro da discussão do Projeto Pedagógico ninguém queria abrir mão das 
suas disciplinas teóricas pra incluir uma disciplina de oficina, isso foi difícil. 
As oficinas elas entraram, a carga horária do estagio entraram, não por uma 
consciência do grupo de professores que tinham aqui, porque nós estávamos 
num curso de licenciatura que era importante a gente ter  isso melhor 
distribuído, porque o que as pessoas se fecham é dentro das suas disciplinas, 
O eixo ensino, Geografia e ensino. Então as pessoas estavam preocupadas é 
se a sua disciplina ia continuar nessa nova organização curricular ou não, isso 
foi muito forte aqui, era discussões muitos sérias, porque queria mudar(...) é 
muito confortável... os confortos das pessoas com a própria disciplina e não 
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ver a valorização do currículo pensado para o professor, para a formação do 
professor. Isso nas reuniões era atrito, todo mundo se fechando as suas 
disciplinas, então é uma imposição, é muito mais aceitável uma distribuição 
que já vinha(...) De que por uma vontade do próprio Colegiado ou por uma 
consciência do próprio Colegiado que essa é a melhor distribuição. 
(TRECHOS DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA MLJC, 2016). 

O Eixo Temático Integrador de Ensino e Estágios 57  é composto pelas 

seguintes disciplinas: Oficina Geografia I, II, III e IV, Geografia e Ensino e Estágio 

Supervisionado em Geografia I, II e III.   

As disciplinas Oficinas Geográficas estão introduzidas na matriz curricular a 

partir do 3º semestre da graduação e possuem pré-requisitos destinados ao cumprimento 

de disciplinas específica da área do curso de Geografia. Por exemplo, Oficina 

Geográfica I (Carga Horária 68h/a) exige como pré-requisito que os estudantes tenham 

cursado as disciplinas de Geologia, Climatologia, Cartografia; já o pré-requisito para 

Oficina Geográfica II (CH. 68h/a) são: Geografia Agrária, Indústrias, População; 

Oficina Geográfica III possui o pré-requisito: Geomorfologia, Recurso Hídricos; e por 

último, a Oficina Geográfica IV (CH. 136 h/a) com o pré-requisito: Geografia Urbana, 

Pedologia, Biogeografia, Geografia Física Brasil, Geografia Humana Brasil.    

As atividades desenvolvidas no interior das disciplinas Oficinas Geográficas 

objetiva promover análise e instrumentalização para o ensino da geografia escolar das 

questões/temas discutidos nas disciplinas pré-requisitadas. 58 A disciplina Geografia e 

Ensino, inserida no fluxo do 6º semestre de graduação não possui pré-requisito, com 

carga horária total de 68 horas/aula essa disciplina busca discutir os caminhos do ensino 

da Geografia, o professor de Geografia e sua formação: dificuldades e desafios, questão 

                                                           
57 As disciplinas da matriz de 1984 articuladas a formação didático-pedagógica dos estudantes eram: 
Didática I, Didática II, Estrutura e Funcionamento de Ensino do 1º e 2º Grau, Prática de Ensino I e Prática 
de Ensino II – equivalentes a experiência do Estágio no ensino fundamental e Estágio no ensino médio, 
com carga horária de quatro créditos cada uma. Almeida (2015) identificou o quanto essa matriz 
curricular estava centrada numa Geografia Clássica Geral, desconectada com a realidade local dos 
estudantes do Baixo e Médio Jaguaribe. O curso de licenciatura a rigor dessa matriz também possuía nove 
semestre, sendo que nos dois primeiros semestres as disciplinas obrigatória eram excessivamente de 
caráter técnico- instrumental, quais sejam: Comunicação e Expressão I, Cálculo I, Introdução a 
Universidade e ao Curso, Metodologia do Trabalho Científico, Língua Inglesa Instrumental, Biologia 
Geral I, Introdução a Filosofia, Introdução a Estatística, Física I e Comunicação e Expressão II.  
 
58  Mesmo que as disciplinas Oficinas Geográficas tenham surgido como alternativa para sanar a 
deficiência didático-pedagógica na formação inicial de professores desse curso e também tenha como 
proposta a articulação com os conhecimentos específicos da geografia em transposição para o ensino 
escolar, essas propostas tem-se revelado tanto quanto os estágios, desconexas com o exercício concreto da 
docência, e muito mais a serviço da tendência a “coisificação” da produção de materiais didático -  
“amontoados” sobremaneira, nas prateleiras do Laboratório de Geografia (LAGEO). 
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teórico-metodológica no ensino da Geografia, os percursos dos Parâmetros Curriculares 

de Geografia (PCN’s) e sua aplicação no cotidiano escolar, os conceitos norteadores do 

ensino da Geografia Escolar (espaço, território, lugar, paisagem, região) na Educação 

Básica.  

  Os Estágios Supervisionados em Geografia 59 possuem formato temático da 

seguinte maneira: o primeiro Estágio, situado no 7º semestre na matriz curricular, tem 

como pré-requisito as disciplinas Geografia e Ensino e Estrutura e Funcionamento do 

Ensino. O Estágio Supervisionado em Geografia I (136 h/a) tem como principal 

encaminhamento a observação do espaço escolar como uma construção sociocultural e 

política, através das atividades teóricas e práticas, os estudantes são provocados a 

investigar os conhecimentos das diversas atividades escolares, as relações internas e 

externas da escola, os múltiplos sujeitos por meio da observação direta sobre a estrutura 

administrativas e pedagógicas da escola pública e particular.  

 O Estágio Supervisionado em Geografia II com carga horária total igual ao 

Estágio anterior é integrado ao 8º semestre na matriz curricular e possui como pré-

requisito que os estudantes tenham cursado as seguintes disciplinas: Estágio Sup. em 

Geografia I, Didática Geral e Oficinas Geográficas I, II, III, IV.  Com o enfoque a 

vivência da prática educativa, os licenciandos são levados a preparação e execução do 

projeto de ensino e aprendizagem, inserido no contexto da escola do ensino 

fundamental: planejamento de situações de ensino, incluindo preparação de materiais, 

execução e avaliação; preparação de relatório com a apresentação das atividades 

desenvolvidas em sala de aula.  

  E, por último, o Estágio Supervisionado em Geografia III (136 h/a) que 

pré-requisita os componentes curriculares supracitados anteriormente. O Estágio III 

converge o mesmo enfoque de desenvolvimento do anterior, inserindo, por sua vez, os 

licenciandos ao trabalho docente no Ensino Médio.   

                                                           
59 É permitido ao estudante-estagiário realizar as atividades in lócus escolar no município onde residem, 
já as atividades dos Estágios II e III no que se refere ao espaço escolar deverão ocorrer somente nas 
escolas de Limoeiro do Norte, Morada Nova, Tabuleiro do Norte e Russas em virtude da “distância entre 
a FAFIDAM e as unidades de ensino dos municípios a serem visitadas; inexistência de transporte na 
FAFIDAM aliada a carência de transportes intermunicipais para o deslocamento dos professores, 
acompanhamento do estágio; ausência de ajuda de custo, fundamental para o exercício da supervisão, 
considerando, sobretudo, que alguns desses municípios distam até 100Km de Limoeiro do Norte, cidade 
sede da FAFIDAM.”(PP,2007). 
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      Em síntese, ao tecermos uma análise da conjuntura curricular do curso de 

licenciatura em geografia da FAFIDAM, identificaremos resquícios do “modelo 3+1” 

de formação de professores, configurado em quatro anos e meio de graduação. Para o 

professor entrevistado MGCS esse foi outro dilema posto na construção curricular do 

curso, vejamos a seguir o que diz o entrevistado: 

As principais preocupações era exatamente a gente avançar na condição de 
uma formação 3+1 e uma formação mais voltada para a licenciatura, mesmo 
assim, nós não conseguimos, mesmo o que esta ai... precisa de uma 
reformulação, uma questão estrutural que mesmo você mexendo nessa 
estrutura do currículo ele não consegue dar conta. (TRECHO DA 
ENTREVISTA COM O PROFESSOR MGCS, 2016). 

Dessa maneira, a aproximação dos estudantes com os espaços escolares se 

dar majoritariamente no contexto dos Estágios Supervisionados I, II, III, disciplinas 

ministradas a partir do último um ano e meio de graduação, resquício de uma herança 

tradicional ainda em voga: O Estágio posto no final do curso e entendido por muitos ora 

como imitação de modelos, ora como instrumentalização técnica. (PIMENTE, LIMA, 

2012). O desafio também tem sido construir e afirmar juntamente com o Colegiado, 

estudantes, gestão da Faculdade e comunidade escolar e professores supervisores das 

escolas, a área de Estágio como Campo de Conhecimento através da concepção do 

estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio. 

Portanto, o enfrentamento está à mercê da condição histórico de 

vulnerabilidade pela qual a área de Ensino de Geografia percorre em sua conjuntura de 

legitimação no Brasil e na FAFIDAM. No “frigir dos ovos”, a carência recorrente de 

professores sensíveis a relação com a docência, tanto quanto a instabilidade do quadro 

de professores substitutos e efetivos dedicados a área de ensino de geografia levam os 

estudantes a realizarem os Estágios em processos aligeirados e desarticulados. Com 

base nas reflexões críticas dos professores entrevistados, notemos como essa situação se 

proclama: 

eu não sou professora de estágio supervisionado, mas eu sempre fiquei com o 
estagio supervisionado porque que os meus pares julgaram que tinha uma 
sensibilidade para trabalhar com essa disciplina. E ai, como eu tento fazer um 
pouquinho melhor quando eu estou numa disciplina... eu estou pra dar aula, 
só isso, mas eu não sou uma professora de estagio supervisionado. (TRECHO 
DA ENTREVISTA COM  A PROFESSORA MLJC, 2016). 

 Apesar dos avanços legislativos que nós tivemos e talvez pela própria 
natureza de como essas legislações são criadas, então nós temos aí com mais 
ou menos 16 anos de uma mudança legislativa no Brasil para a educação 
superior, para as licenciaturas, e, depois das diretrizes curriculares, nós 



94 
 

tivemos algumas políticas educacionais que se voltam para o velho dilema 
que é uma dicotomia entre a teoria e prática na formação de Professores, uma 
desarticulação entre a Universidade e a Escola. Um ranço muito forte de uma 
formação bacharelistica em detrimento de uma formação voltada de fato para 
a docência. Apesar de nós termos tudo isso, nós ainda não avançamos muito 
no campo efetivamente prático, porque há alguns gargalos a superar. Por 
exemplo, a institucionalização do estágio supervisionado pelas três vias: 
escola pública, coordenadoria regional de educação – a CREDE 10 e a 
FAFIDAM – Universidade. 

Então, como é que um curso que tem quase 50 anos de existência formando 
professores de Geografia não coloca na sua pauta prioritária o principal 
componente curricular, que é visto muitas vezes como a aplicabilidade dos 
conhecimentos que são construídos ao longo de três anos no último. Nós, na 
verdade, avançamos muito pouco nessa remodelação curricular, mas na 
prática nós praticamente ainda continuamos aplicando o modelo 3 + 1, 
porque não colocamos na nossa pauta prioritária a construção do estágio 
supervisionado como de fato uma iniciação a prática profissional. Então esse 
é um dos aspectos que eu vejo como delicados, de fragilidade do ensino de 
Geografia, é o fato do próprio estagio supervisionado ele não estar nessa 
pauta de prioridade. É muito contraditório, porque ao mesmo tempo em que 
nós não colocamos o estagio supervisionado na pauta prioritária, nós temos 
uma fé cega de que ele vai salvar todo um legado de uma formação 
bacharelística. Então nós reformulamos e inserimos aí 400 horas de atividade 
prática como componente curricular. Some mais 400 de estágio 
supervisionado que agora tudo isso vai aumentar com a nova legislação já dá 
800 horas 60. 200 horas de atividade complementar, que devem ter um caráter 
também de licenciatura. São cerca aí de 1000 horas. Fora os componentes de 
natureza científico-acadêmico, como é Ensino de Geografia ou  Geografia e 
Ensino, como a gente chama na FAFIDAM, estão relacionados também  a 
dimensão didático-pedagógica em Geografia.  

Então isso aí já dar uma carga horária absurda, mas que nós não construímos 
esses componentes curriculares pensando numa mediação didática entre um 
saber geográfico específico e uma constituição de uma função pedagógica 
desse saber geográfico. Formamos ainda professores de Geografia que 
infelizmente não vão se identificar com o magistério se eles não se 
aproximarem desse campo da docência muito antes de saírem da 
Universidade.  
Uma outra questão também tá relacionada a própria natureza pedagógica dos 
nossos corpos docentes. Isso não é privilégio da FAFIDAM. A gente vai 
encontrar isso em toda universidade. (...) Nos cursos de licenciatura são 
muito raras outras experiências. Nós vamos ter de fato alguns professores que 
se envolvem com esse perfil de um curso que se pretende de licenciatura, mas 
a grande maioria do corpo docente não se ver como professor formador de 
professor de Geografia. Claro que isso pode ter explicação na própria 
formação desse professor, mas aí eu sou uma pequena exceção porque a 
minha formação de bacharelado não é condição sinequa non para o fato de eu 
não me identificar com a docência, de eu não perceber que o espaço onde tô 
atuando é um espaço de formação de professor de Geografia. Mas é claro que 
a gente não pode negar que essa formação inicial pode ter um peso 
significativo nessa falta de identidade, de interesse, de motivação dos 
professores em se perceberem, se construírem como professores formadores 
de professores de Geografia. As suas práticas são práticas laboratoriais muito 
dedicada a uma geografia pura e aplicada. Os seus campos de interesses, de 
fato, não são campos relacionados à educação geográfica, ao ensino de 
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Geografia.   (TRECHOS DA ENTREVISTA COM A PROFESSORA 
MLJN). 
Eu acho que o curso deu um salto razoável, acho que ele tem melhorado... 
quando eu retorno, eu pego os alunos mais na frente e você ver algumas 
carências que realmente esses alunos tiveram no curso, mas que eu não posso 
imputar só ao quadro docente, mas sim à ausência de quadro docente, porque 
houve nesse período que eu tive fora vários semestres que ficaram sem 
professor mesmo, acho que teve questões gravíssimas, como os alunos irem 
pro segundo semestre sem ver a disciplina de Introdução ao Pensamento 
Geográfico. Imagine você fazer um segundo semestre sem ter concluído as 
disciplinas do primeiro e, sobretudo essa disciplina? 

Então qual o sentido? O cara vai pro segundo semestre sem saber o quê que 
ele é, muito o que é que ele vai fazer na geografia, então a própria história da 
sua ciência. Hoje eu vejo como uma melhora, de qualquer maneira você ta 
criando um quadro de professores mais estável,  esse sempre foi uma grande, 
problema, por que como é que você pode garantir um projeto de longo prazo 
se você não tem estabilidade de quadro docente? 

toda hora teu projeto vai ser solapado, porque eu posso ter uma pessoa que 
vai dar continuidade a teu projeto, mas eu posso ter uma pessoa que faz seu 
próprio projeto, que não vai corresponder à expectativa que o projeto tá lá, e 
por mais que você se organize e tente corrigir isso, é difícil, quer dizer, vou 
dar um exemplo claro: você cria um projeto, você coloca pro professor, o 
professor começa até ali com aquele projeto, só que de repente ele é aprovado 
em outro canto e ele vai embora e fica sem professor, aí você quebra 
totalmente. Aquela carência não é suprida, ou quando é suprida, é suprida no 
final do semestre, pra dar um curso em quatro semanas em uma semana, e a 
gente sabe isso aí é uma lacuna que sobra pro aluno e que vai aparecer mais 
na frente, nas disciplinas de fim de semestre, seja lá no estágio, saindo daqui 
pro estágio e acaba tendo esse problema. Eu acho que a primeira questão 
seria você ter uma estabilidade de quadro docente, a partir disso você pensar 
num projeto realmente que mude, não num projeto individual de professores, 
que é uma coisa que é muito característica da UECE. 

... A partir do momento que se parte para um programa de pós-graduação a 
licenciatura, ela gira nesse projeto, você tem um programa de pós-graduação 
que é voltado ultimamente para pesquisa de bacharelado, de ensino 
praticamente você não tem, praticamente não tem mais essa linha, não tem na 
verdade. Então não se forma mais ninguém em pós-graduação pensando na 
licenciatura. Ora, se o recurso tá na pós-graduação, se os professores em 
destaque tão ali, se a bolsas tão ali, naturalmente o aluno vai caminhar pra 
aquele tipo de atividade, porque a oferta naquela atividade vai ser maior do 
que na licenciatura, o PIBID  meio que dar uma balançada nisso, e dá uma 
equilibrada, ele surge como um projeto que dá a mesma quantidade de bolsa 
e garante visibilidade, possibilidade pro aluno vivenciar a licenciatura de 
forma mais sistemática com algum recurso. Ele da uma contrabalançada 
nisso. Mas internamente, não. E aí a licenciatura é cada vez mais 
secundarizada. (TRECHOS DA ENTREVISTA COM O PROFESSOR 
HMA, 2016). 

Aqui temos evidências que reafirmam a (des)continuidade da racionalidade 

técnica instrumental na formação do licenciando em Geografia: 1) Desvalorização da 

prática docente por conta da visão bacharelesca, 2) Indefinição da identidade do curso 

como formador de professores,3) carência de professores na área de ensino de 

geografia, 4) desvalorização, secundarização do ensino com pesquisa. Todas essas 

evidências configura em barreiras para a emergência da racionalidade emancipatória.  
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As vivências e reflexões em movimento realizadas como Professora da área 

de Ensino de Geografia, em especial, as experiência como professora orientadora dos 

Estágios Supervisionados do curso de Geografia da FAFIDAM, bem como as 

supervisões de atividades dos estudantes-estagiários nas escolas da região me levaram a 

avistar travessias contínuas e descontínuas da racionalidade técnica instrumental da 

geografia escolar, da situação sócio-política da docência e da própria licenciatura e dos 

discentes em geografia da FAFIDAM, reconhecendo na relação objetividade e 

subjetividade, alguns indícios: as carências de aprendizagem herdada da má formação 

escolar e contexto sociocultural dos estudantes, além das dificuldades de alguns 

estudantes que freqüentam o curso diurno e noturno de Geografia, quais sejam, os 

estudantes trabalhadores, até o “estranhamento” com o exercício da docência, sobre o 

porquê e o para que ser professor de geografia no sentido político-profissional que os 

professores desempenham na sociedade.  

Mormente a essas reflexões e experiências, averiguamos qual a visão que os 

professores entrevistados possuem sobre seus alunos, em evidência:   

os alunos  chegam aqui com uma formação da escola básica que é 
completamente conteudista, e que os valores não são formados na escola 
básica. Os valores não são formados nas famílias desses alunos. Eles não têm 
ambiente em que eles socializem e ao menos digam pra eles o que são os 
valores de uma pessoa. Não tem. Então, eles chegam aqui e nós não 
conseguimos fazer um milagre. Agora eu vejo, assim, que há esperanças. Eu 
sou uma pessoa que tem esperanças porque eu consigo ver alguns alunos com 
perfil diferente. Eu acho que esses alunos entraram com esse perfil ou eles 
adquiriram aqui, conseguiram pensar diferente a partir daqui. Então, eu 
acredito onde ele vai atuar, onde quer que seja, na escola ou fora da escola, 
ele fará uma diferença e aí vai se multiplicar essa diferença. Mas, o nosso 
curso ainda tem todos esses problemas e me assusta. (TRECHO DA 
ENTREVISTA COM A PROFESSORA MLJC). 
 
(...)É, eles já vem de uma postura... assim dentro da realidade de Limoeiro do 
Norte, da Fafidam, do Vale do Jaguaribe, o que é que acontece? A fafidam 
vai produzir um tipo de professor que vai continuar acumulando as carências 
históricas lá do ensino fundamental, esse pessoal é que vai formar os novos 
alunos, que por sua vez vão ter carências enormes, que vão acabar entrando 
na UECE, na universidade, lá na Fafidam e que vão trazer essas carências, 
então esse círculo meio que não se rompe... o aluno vem do ensino 
fundamental e médio ruim, entra na universidade pra fazer um curso que é 
ruim e depois vai dar aula nas escolas ruins que teve aula. O papel da 
Fafidam é no meio desse contexto aí é melhorar qualitativamente e não 
formar só números que é a grande preocupação e você vai ver isso em toda 
argumentação da administração, “nós formamos tanto”, sim formamos e com 
que qualidade? onde é que estão esses formandos? Tão na Pague Menos? Se 
você for na Pague Menos você vai encontrar um bocado, se for na Macavi, na 
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loja, você vai encontrar, no Pinheiro supermercado... então você vai 
encontrar esses alunos lá, que dizer você tá formando pra quê? Então o cara 
já tem essa carência quando ele chega na faculdade ele acha que aquilo dali é 
sequência da escola mesmo dele,  então ele vem primeiro com nível de 
conhecimento muito baixo... uma capacidade de buscar informação abaixo do 
nível, quer dizer uma leitura num esforço assim impressionante...por quê? 
Porque ele não é cobrado na escola, se ele traz isso aí é porque ele era 
acostumado a fazer qualquer coisa e a política é de que a vida corrige: “Não, 
mas na vida ele aprende”, ao longo da vida ele vai aprender e aí ninguém vai 
ensinando e ele também num vai aprendendo e você vai jogando esse cara 
pra frente, então, por quê? Porque é duro reprovar, é duro, vai exigir muito 
mais do professor, vai exigir muito mais do aluno você fazer um trabalho 
mais sistemático com ele, então é melhor eu jogar pra frente, a culpa é do 
outro, a culpa é do ensino fundamental que é ruim, do ensino médio e a 
universidade: não tenho culpa nisso?... num posso voltar no tempo então a 
minha parte eu tô fazendo, eles que busquem se iluminar e correr atrás das 
deficiências deles. Então, eu acho que o aluno chega com um nível muito 
baixo, a tirar pelo vestibular, o vestibular é um grande indicador, mesmo com 
o Enem você ver que os alunos não conseguem atingir essa média, sempre 
sobra vagas, então quer dizer, qual é a demanda? A primeira coisa que a 
gente devia pensar era estudar essas duas contas, a nossa demanda: quem é 
nossa demanda? Como está nossa demanda e quem é o nosso egresso? Quer 
dizer, quem é o cara que tá procurando a faculdade? Quem é o cara que tá 
procurando o curso de geografia e quem é o cara que tá saindo do curso de 
geografia? Ele vai melhorar? Obviamente que vai, num vai passar quatro 
anos e meio ali... alguma coisa ele vai ter que aprender, alguma coisa ele 
vai... mas é muito mais mérito pessoal de buscar as vezes, é corrigir essas 
deficiências históricas que propriamente a instituição de forma sistemática 
não corrige isso. Acho que dá a oportunidade, sem dúvida. Alguns alunos a 
gente olha hoje que passam no mestrado, doutorado... e você vê por que é que 
são poucos? É porque é muito mais um foco, um objetivo daquele aluno do 
que especificamente da faculdade produzir pra isso, é um cara que queria 
isso, foca nisso e vai buscar dentro das condições que a faculdade oferece, os 
meios pra ele conseguir isso, mas não é uma coisa que tá ali fácil à mão dele 
não, nem sempre. Eu diria até que na maioria das vezes não está disponível 
pra ele,  vai ter que buscar recurso na marra mesmo pra poder entrar, eu digo 
mesmo, pelo meu próprio percurso acadêmico eu num tinha perfil nenhum de 
aluno da USP, eu num era pra tá numa universidade elitista, eu vou porque 
você vai na marra, você pega uma passagem de manhã e vai pra tentar uma 
seleção... você faz e cria as possibilidades. Mas aí quer dizer que é assim? 
Quer dizer, é a questão do mérito, é isso? Quer dizer, a obrigação do Estado 
não era garantir oportunidade pra todo mundo, se a gente pensar num 
sociedade justa? Seria que cada um pudesse ter essa condição, então. Hoje 
você tem, a pós-graduação dentro da faculdade, há uma tendência aos alunos 
buscarem cada vez mais essa pós dentro da faculdade, até pra continuar ali, o 
que do ponto de vista da formação do modo geral é interessante, é uma 
formação a mais gratuita dentro da universidade, mas do ponto de vista da 
endogenia isso é terrível, o aluno fica totalmente institucionalizado naquela 
estrutura. Pra mim é horrível, eu teria mesmo que buscar outros caminhos aí, 
outras possibilidades, ou pelo menos isso aí ser melhorado com a questão da 
mobilidade. Então a mobilidade talvez ser um elemento curricular 
obrigatório, ou sei lá algum elemento que fizesse esse cara circular. 
(TRECHOS DA ENTREVISTA COM O PROFESSOR HMA, 2016). 

 
Para não cairmos na sedução da meritocracia, tampouco no romantismo da 

“superação” individualizada no plano da natureza  imediata das relações entre processo 
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produtivo, estrutura econômica-social e processos educativos cotidiano, buscamos em 

Frigotto (2010) a assertiva que   

Uma escolaridade elementar que permita um nível mínimo de cálculo, leitura 
e escrita, e o desenvolvimento de determinados traços socioculturais, 
políticos e ideológicos tornam-se necessários para a funcionalidade das 
empresas produtivas e organizações em geral, como também para a 
instauração de uma mentalidade consumista. (...) Cabe ressaltar, entretanto, 
que se a ampliação do acesso à escola e o prolongamento da própria 
escolaridade representam, ao mesmo tempo, uma forma econômica e política 
de gerir as necessidades do capital e uma resposta à pressão da classe 
trabalhadora por mais escolaridade, carrega consigo a tendência à elevação 
dos patamares escolares muito além do que é conveniente (econômica e 
politicamente) para a funcionalidade do modo de produção capitalista. Esta é 
uma tensão permanente, cuja origem se localiza no caráter contraditório e 
antagônico das relações sociais desse modo de produção. (...) O que se 
observa é que a classe burguesa não se contrapõe ao acesso à escola. A 
universalização do acesso legitima a aparente democratização. O que 
efetivamente se nega são as condições objetivas, materiais, que facultem uma 
escola de qualidade e o controle da organização da escola. (...) ao contrário 
do que se poderia desejar, a escola pública freqüentada pelos filhos da classe 
trabalhadora, desde seus aspectos físicos e materiais, até as condições de 
trabalho do corpo docente, é amplamente precária (...). (FRIGOTTO, 2010, 
pp.183-184-188).  

Abrangendo esse fenômeno da “democratização” da escolarização associado 

aos interesses hegemônicos, a descontinuidade da racionalidade técnica-instrumental na 

formação inicial do professor de geografia é, tanto quanto no ensino básico, mascarada 

pela tendência da pedagogia das competências enquanto eixo do projeto neoliberal de 

formação do trabalhador situado entre o direito subjetivo e o negócio (FRIGOTTO, 

2010).  Para Duarte (2008), tal cenário indica aos professores que: 

caberia conhecer a realidade social não para fazer a crítica a essa 
realidade e construir uma educação comprometida com as lutas por 
uma transformação social radical, mas sim para saber melhor quais 
competências a realidade social está exigindo dos indivíduos. Quando 
educadores e psicólogos apresentam o “aprender a aprender" como 
síntese de uma educação destinada a formar indivíduos criativos, é 
importante atentar para um detalhe fundamental: essa criatividade não 
deve ser confundida com busca de transformações radicais na 
realidade social, busca de superação radical da sociedade capitalista, 
mas sim criatividade em termos de capacidade de encontrar novas 
formas de ação que permitam melhor adaptação aos ditames da 
sociedade capitalista. ( p.11). 

Como os professores formadores do curso de licenciatura em geografia da 

FAFIDAM apreendem esse fenômeno latente nos discursos e documentos oficiais, na 

mídia, nos “livros receitas” de formação de professores e como tudo isso se insere no 

currículo (prescrito e em ação)? 



99 
 

A resposta a tais questões confirmam a pressão institucional por uma 

orientação de cunho neoliberal e centrada na pedagogia das competências para o 

mercado. Vejamos primeiro com a visão de MAGN: 

Na verdade o que a gente tem é uma orientação muito neoliberal do que seja 
as competências e habilidades nos nossos cursos, na nossa composição, nas 
orientações legislativas que a gente vai ter. Portanto, a gente tem aí nos 
projetos pedagógicos. Eu lembro que desde 2004 nós fomos orientados a 
elaborar os projetos pedagógicos não prescindindo em nenhum momento de 
apresentar competências e habilidades para ser professor de Geografia, 
quando nós não tínhamos muita clareza. E aí íamos conversar com os 
educadores, o próprio Eudes Baima, os professores que tinham na FAFIDAM 
na época e fazíamos confusão inclusive entre o que era competências e 
habilidades. Nós não tínhamos conhecimento científico mínimo, nem da 
diferença terminológica do que eram esses dois conceitos. (TRECHO DA 
ENTREVISTA COM A PROFESSORA MAGN). 
 

O professor HMA  reafirma a posição acima: 
 
o foco é que habilidades e competências são exigidas, há um claro 
direcionamento disso, você vive hoje num país cada vez mais forte aí por 
parte não só da mídia, mas do grande capital mesmo de direcionar essa 
educação pra isso, quer dizer, agora eu acho que essa questão virou 
prioridade no sentido de realmente assim: “agora nós vamos intervir nessa 
educação e nos vamos dizer que esse trabalhador, esse aluno vai se formar do 
jeito que a gente quer mesmo”... e cada vez mais você ver emendas, 
propostas de políticas que são verdadeiros retrocessos . (...) também tem isso 
uma postura passiva: “ah, o professor vai colocar aquilo ali e o aluno vai 
absorver e ele num interfere nesse processo” . Quando você começa a essas 
intervenções cada vez maiores na liberdade que cabe ao professor nos 
conteúdos e em quais competências e habilidades o aluno tem que 
desenvolver é claramente uma intervenção no processo educacional de 
muitas vezes obscurecer o conhecimento. Cada vez mais você meio que fica 
preso a essas estruturas seja uma Base Nacional Comum Curricular, seja um 
projeto pedagógico. Eu diria que é uma forma de dizer  que a educação deixa 
de ser  um processo de conhecimento e de autoconhecimento com uma 
finalidade de você ler as suas circunstâncias no seu entorno. Quando eu 
escuto as vezes propaganda de escola com o slogan: “O colégio que ensina o 
aluno a estudar”... quer dizer a gente ensina o aluno a estudar, ali dentro 
daquela competição, assim: “Eu pego seu filho aqui, entrego ele na 
universidade, nem que seja na minha universidade privada.” 

Cada vez mais essas competências e habilidades são para o mercado, não é 
pra formar cidadania, é pra formar cliente, consumidor, desenvolver pro-
atividade. Você na verdade meio que virar uma ferramenta desse mercado, é 
eliminando a sua autenticidade. (...)Cada vez nós estamos mais amarrados, 
quer dizer, hoje se cala os  professores, amanhã você cala os alunos, o que 
nos estamos fazendo na escola? Onde a gente não pode ter posição crítica? Se 
o processo de  viver já é político? A contra racionalidade disso é que você 
acaba ensejando, quanto mais você esconde, mais você desperta a curiosidade 
também, então isso acaba é, de certo modo, também, é, fomentando o 
movimento contrário, e uma discussão, um debate sobre aquilo e questões 
que acabam a partir daí surgindo novas alternativas às vezes os momentos 
extremos é que são interessantes porque nos forçam a tomar posição. 
(TRECHO DA ENTREVISTA COM O PROFESSOR HMA). 
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Baseado nesses relatos e orientação teórica que sustenta nossa argumentação 

crítica,  percebemos que as lacunas presentes no curso de licenciatura em Geografia da 

FAFIDAM são notadamente atravessadas por mediações externas e internas a essa 

Instituição. Preocupa-nos o modo como a racionalidade técnica instrumental esfacela a 

dimensão de totalidade do conhecimento na formação humana, “vulgarizado” na 

fragmentação da dimensão política do conhecimento na formação do professor – 

também trabalhador. Com isso, deflagra-se a iminente fragilidade da relação teoria e 

prática, do ensino e pesquisa, Universidade e Escola; e, na complexidade desse processo 

o lema “aprender a aprender” tornou-se fórmula da pedagogia das competências para a 

legitimação do reducionismo das práticas de ensino postas à tendência do praticismo 

do/no ensino.    

Com efeito, Saviani (2008) explica que o lema “aprender a aprender” foi 

resgatado no bojo das ideias pedagógicas escolanvista, sofreu, todavia, deslocamentos 

de sua proposta original 61 , pois para a Escola Nova esse lema dizia respeito à 

valorização de convivência entre crianças, do relacionamento entre elas e com os 

adultos, ou seja, para o movimento escolanovista “aprender a aprender” julgava  

adquirir capacidade de buscar conhecimento por si mesmo, de ajustar-se a sociedade 

orgânica em que cada individuo tem seus direitos e deveres e devem exercer-los em 

beneficio de todo conjuntura social. 

essa concepção estava animada do otimismo...próprio de uma economia em 
expansão em que a industrialização criaria uma situação de mudanças 
constantes caminhando...em direção ao pleno emprego propiciado pelas 
políticas keynesianas. Diferentemente, na situação atual, o “aprender a 
aprender” liga-se à necessidade de constante atualização exigida pela 
necessidade de ampliar a esfera da empregabilidade (idem, 432). 

As variáveis desse lema foram largamente incorporadas as propostas 

pedagógicas escolares e acadêmicas. A partir daí, retomamos a crítica a tendência do 

professor reflexivo como suporte para a manutenção da pedagogia das competências, 

quiça, da despolitização e aparente simplificação do trabalho docente reduzido a 

capacidade de adaptabilidade flexível às situações problemas da sala de aula, amparado, 

nesse sentido, por uma concepção (neo)construtivista e neotecnicista  da relação ensino 

e aprendizagem na prática educativa cotidiana.  
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O entendimento de que a fonte do conhecimento não está na percepção, mas 
na ação, conduz à conclusão de que a inteligência não é um órgão que 
imprime, que reproduz os dados da sensibilidade, mas que constrói os 
conhecimentos. Está aí a origem da denominação “construtivismo”, que 
acabou tendo grande fortuna no campo da pedagogia e, na década de 1990, se 
tornou referência seja para as reformas de ensino em várias países, seja para a 
orientação da prática escolar. Nessa condição o construtivismo passou a 
exercer uma grande força de sedução  sobre os formuladores de política 
educativas, sobre pedagogos e sobre grande parte dos professores.  No 
entanto, também o construtivismo, à semelhança do que ocorreu com o 
produtivismo e com o escolanovismo, ao ser apropriado nesse novo contexto, 
se metamorfoseou.  (SAVIANI, 2008, p.435). 

(...) Atingir os objetivos especificados, isto é, tornar-se capaz de realizar as 
operações por eles traduzidas, significava limites do condutivismo pela via da 
psicologia cognitiva, emergiu a teoria construtivista na qual as competências 
vão identificar-se com os próprios esquemas adaptativos construídos pelos 
sujeitos na interação com o ambiente num processo, segundo Piaget, de 
equilibração e acomodações. No âmbito do neoconstrutivismo, essa idéia de 
fundo mantém-se, mas é despida do caráter cognitivo ligado à ideia de que o 
processo adaptativo, para ter êxito, suporia conceituais prévios, conforme 
entendia Piaget. Agora a questão da verdade é elidida. O neoconstrutivismo 
funde-se com o neopragmatismo e as competências... Para a adaptação ao 
meio natural e material entrariam em cena as competências cognitivas; e os 
mecanismos de adaptação ao meio social seriam constituídos pelas 
competências afetivo-emocionais. Em suma, a “pedagogia das competências” 
apresentam-se como outra face da “pedagogia do aprender a aprender”, cujo 
objetivo é dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis que lhe permitam 
ajustar-se às condições de uma sociedade em que as próprias necessidades de 
sobrevivência não estão garantidas. Sua satisfação deixou de ser um 
compromisso coletivo, ficando sob a responsabilidade dos próprios sujeitos 
que, segundo a raiz etimológica dessa palavra, se encontram subjugados à 
“mão livre do mercado”. (Idem, 2008, p.437). 

Assim, as correlações de forças presente na construção curricular do curso 

de geografia da FAFIDAM sob a escória dessa conjuntura histórico-social contínua e 

descontínua da racionalidade dominante técnica instrumental da educação a serviço do  

capital geram “deformação” de professores como prerrogativa da alienação do trabalho 

e educação. A compreensão de mundo, ciência, práticas de ensino a ação docente 

educativa vem correndo riscos, nesses termos, de “desterrar” a potência orgânica da 

formação do professor intelectual crítico transformador enquanto práxis educativa 

emancipatória.   

Nesse sentido, ao trazer os dados coletados na pesquisa de campo buscamos 

reunir aspectos que evidenciassem  (des) continuidades da racionalidade instrumental na 

formação inicial de professores de Geografia.  
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5 CONCLUSÃO 
 

A presente pesquisa foi fruto do esforço intelectual de compreensão crítica 

de mundo, para melhor intervir nele de forma emancipatória. Quando optamos em 

realizar um trabalho cujo eixo temático deveria girar em torno das questões da formação 

de professores, o desafio maior foi certamente acreditar na potencia da nossa 

desconfiança frente a esse movimento discursivo sobre formação de professores 

emergido no final do século XX onde se tornou imperativo, no meio acadêmico, 

orientar a formação docente com pesquisa no ensino e ensino com pesquisa como 

tendência de valorização dos saberes profissionais construídos a partir das mediações da 

reflexão da/na experiência a desdobrar no perfil do professor-reflexivo.   

Isso porque à primeira vista a paixão foi de segunda; à segunda vista a 

paixão foi de primeira. Explico: Na medida em que uma nova proposta educativa é 

elaborada e disseminada, há a aparente ilusão de que essa nova proposta superará a 

anterior, assim, como numa fórmula mágica e vício do fim da história das coisas (essa 

foi a primeira vista da paixão de segunda); já a paixão de segunda vista foi  de primeira 

porque adveio  a contrapelo  dessa direção da história do presente entendida sem 

sujeitos, e assim, foi por meio da contra-contemplação do passado que o percebi tão 

latente no presente. 

Portanto, a paixão que vos falo foi compreender como essa tendência 

presente em inúmeros documentos oficiais, programas, modelos, livros e discursos de 

educadores de diferentes áreas do conhecimento vêm somando forças junto à conjuntura 

neoliberal de educação que na sociabilidade do capital fortalece a bandeira do “aprender 

a aprender” através da supervalorização das habilidades e competências como 

instrumentalização técnica dos saberes docentes legitimado por meio da Política 

Educacional hegemônica cuja racionalidade técnica instrumental faz-se dominante, 

inclusive no espaço acadêmico universitário. 

Walter Benjamim na obra Origem do drama barroco alemão chama atenção 

para o perigo da tradição generalizadora de olhar a realidade como se fosse singular e 

também única a forma de olhar para ela. A intenção desse autor é fazer probidade ao 

particular, deixando que sua voz também apareça, assegurando assim, que ele não se 
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desmembre nas generalizações, tanto quanto o real não se fragmente e se anule da 

dimensão da totalidade.  

Verificamos que o projeto de esclarecimento posto no interregno do 

Iluminismo dito pelos seus algozes como soberania da sociedade e ciência moderna 

implicou na legitimação da racionalidade dominante da burguesia nas esferas da vida 

cotidiana das relações sociais de produção e reprodução no espaço geográfico.  

Na medida em que fomos adentrando essa perspectiva histórico-social e 

crítico radical percebemos que a geografia escolar e acadêmica foi se consolidando a 

partir desse movimento contínuo e descontínuo da racionalidade técnico-instrumental, 

isso chega à formação inicial de professores de Geografia como projeto mais amplo dos 

interesses do capital em formar padrões de consciência e perfil de profissionais 

conjugados a expansão da mais-valia e flexibilização do trabalho. 

Como resistir a essa lógica? Verificamos, por sua vez, que as reformas  

curriculares não tem apontado esse caminho de resistência porque a vazão das suas vias 

de acesso atropela a autenticidade crítica dos professores como intelectuais 

transformadores que necessitam de tempo, discussão, estudo, e reflexão coletiva ativa 

para elaboração dos currículos contra hegemônico, currículo não é um documento 

indigente, currículo é território de disputas de identidades, pois:  

É preciso que se compreendam crianças, jovens e adultos inseridos na 
história e na cultura e produtores de história e cultura, que se concebam a 
infância e a adolescência como categorias sociais e não fases efêmeras que 
precisam ser aligeiradas em nome da modernidade e de sua ânsia de futuro e 
superação. É preciso ainda compreender e respeitar a criança, o jovem, o 
adulto nas suas particularidades e diferenças, mas garantindo uma mesma 
qualidade, sem a qual se estaria apenas perpetuando a desigualdade, a 
opressão, o autoritarismo, a discriminação de gênero, o racismo e tantas 
outras formas de preconceito sempre contrárias à democracia. Porém, para 
que essa multiplicidade não se esgote numa simples diversidade, é preciso 
que se forje também uma sintonia. Construir a unidade na diversidade e 
contra a desigualdade – eis um desafio para a construção de uma proposta 
pedagógica que aposte na seriedade e na qualidade.(KRAMER, 1997,p.171). 

Portanto, no movimento do particular o curso de licenciatura em geografia 

da FAFIDAM enfrenta os rebatimentos de um currículo que se dá ainda nos moldes 3+1 

de formação de professores, conscientes desse processo, os docentes desse curso 

reconhecem a necessidade de transformação do currículo, mas também da realidade 

educacional para além do capital (MERZÁROS, 2008), embora o exercício profissional 
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na docência seja marcado por barreiras que dificultem uma atuação mais consistente e 

engajada com uma proposta de formação crítica e emancipatória.  

Posto que a formação de professores é concebida como subterfúgio 

tecnicista sustentada por uma psicologia behaviorista e engenharia comportamental de 

individualização do trabalho docente, que não supera a concepção tradicional de modelo 

de professor. Se para a pedagogia tradicional o objetivo é aprender, para a pedagogia 

nova é aprender a aprender, a pedagogia tecnicista como expressão dessas 

metamorfoses teórica aponta que o importante é fazer.  

Com efeito, vimos que a soma das partes não altera imediatamente o 

conteúdo, mediatamente, não só altera como agrava os efeitos do conteúdo visto como 

forma, como partes e não como essência da totalidade. Nesse sentido, é contraditório 

construir a qualidade de um ensino superior que não tem como suporte a qualidade do 

ensino básico, duas esferas educacionais infligidas pela fragmentação da dimensão 

pedagógica, dimensão política e dimensão do conhecimento na formação humana. 

Neste momento do trabalho em que temos de colocar no papel algo que 

tenha algum caráter conclusivo, tenho comigo a serenidade de perceber que encerro esse 

processo com mais perguntas do que quando iniciei as reflexões aqui expostas. Mesmo 

com as limitações própria desse processo, espero contribuir para a reflexão crítica 

político-pedagógica da formação de professor de Geografia, e posso dizer com firmeza 

que essa dissertação não se encerra com prazos institucionais ou com o nocauteio das 

ideias engavetadas, a construção desse trabalho me ensinou, sobretudo, a elaborar 

perguntas diferentes, e não apenas responder minhas primeiras inquietações. 
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