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RESUMO 

 

Esse estudo tem como objetivo a análise de políticas educacionais no Brasil, no que tange o 
ensino e a pesquisa e a qualificação dos professores, destacando o enfraquecimento teórico-
prático e o não incentivo as pesquisas comum a maioria das licenciaturas, orientadas pelas 
políticas educacionais formuladas de forma “incompleta” com diversas lacunas, que não 
propiciam a formação de intelectuais e pesquisadores autônomos, mas sim profissionais 
“alienados”, não críticos, reprodutores de informações. Para compreensão desses aspectos 
foram realizados levantamentos bibliográficos, leituras teóricas sobre os rebatimentos das 
mudanças do mundo do trabalho. Que demonstram a ocorrência de um redimensionamento 
das atividades, que se expressa também na busca “desesperada” por emprego, diante da alta 
competitividade e na exigência da qualificação e formação continuada, imprescindíveis para 
os profissionais da educação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação, políticas educacionais e qualificação de professores.  
  
 
ABSTRACT 
 
 
This study aims to analyze educational policies in Brazil, regarding teaching and research and 
qualification of teachers, highlighting the theoretical and practical weakness and do not 
encourage research common to most degree courses, guided by educational policies 
formulated "incomplete "with several gaps, they do not promote the formation of independent 
intellectuals and researchers, but practitioners" insane, "non-critical breeding information. To 
understand these aspects were carried out literature surveys, theoretical readings about the 
repercussions of changes in the workplace. That demonstrate the occurrence of a scaling 
activities, which is also expressed in the search "desperate" for a job, given the highly 
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competitive and demanding qualification and continuing education, essential for education 
professionals. 
 
KEYWORDS: Education, educational policy and qualification of teachers. 
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Os processos de produção social em sua totalidade, inseridos do contexto da 

reestruturação produtiva do modelo neoliberal, constituem-se num eficiente mecanismo de 

controle político e ideológico. As forças produtivas do sistema capitalista conduzem e 

controlam o funcionamento de empresas, organizações e do Estado, visando o aumento da 

produtividade a partir da redução de custos e, sobretudo da intensificação da exploração da 

força de trabalho. A fim de garantir a estabilidade econômica no contexto de crise estrutural 

do capital e da agudização dos problemas sociais, nesse contexto o sistema educacional é 

reordenado para garantir a estabilidade econômica, sobretudo dos países em desenvolvimento.  

Diante desse processo, o pacote de ajuste neoliberal, sustentado na ideologia do 

“Estado Mínimo” é veiculado com os organismos internacionais, sobretudo o FMI e Banco 

Mundial, na determinação das diretrizes não só das questões econômicas, mas também em 

políticas de ajuste estrutural na educação dos países periféricos, no sentido de viabilizar o 

pagamento dos juros e serviços da dívida externa. Os créditos direcionados à educação 

integram assim projetos econômicos para a dívida externa com as instituições bilaterais, 

multilaterais e bancos privados. 

O discurso é o de ataque à pobreza, a partir do uso produtivo do recurso mais 

abundante do pobre: a força de trabalho, em contrapartida o fornecimento de serviços básicos 

aos mesmos, como: saúde, planejamento familiar, nutrição e educação primária. A Educação 

nesse cenário é inserida como medida compensatória para proteger as camadas menos 

abastadas e aliviar as tensões sociais. A competitividade, a flexibilidade, competência, 

produtividade e informação invadem todas as esferas de ação, especialmente a educação. 

Essas transformações provocam alterações no mundo do trabalho, ocorre um 

redimensionamento das atividades, resultante da automação e modernização do processo 

produtivo e se expressa também na busca desesperada de emprego, na exigência da 

qualificação e formação continuada, Isto é, no papel da educação e assim, na formação 

profissional e identidade dos profissionais, entre eles o de Geografia. 
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Diante do exposto, as agências educacionais passam a ser vislumbradas como elo de 

socialização dos conhecimentos técnico-científicos, historicamente desenvolvidos a partir de 

habilidades e competências em sintonia com as exigências dos setores produtivos. Afirma 

Dourado (2001) que nesse cenário o processo de reforma do Estado no Brasil, assentado nas 

premissas de modernização, racionalização e privatização, configura-se pela minimização das 

suas responsabilidades. 

Fazem parte do pacote dessas políticas para Educação no Brasil: os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs); Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB); Mecanismos 

de Avaliação da Qualidade da Educação – SAEB, ENEM e Prova Brasil; Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) e os Institutos de Educação Superiores. Assim, atendendo às 

exigências dos organismos internacionais, sobretudo do FMI, no Brasil temos as reformas 

educacionais a partir da LDB n.9.394/96, que passam a enfatizar a produtividade, a eficiência 

e a qualidade total na educação, além de redirecionar as formas de gestão, financiamento, 

estrutura curricular e as formas de profissionalização e estruturação do ensino em três 

modalidades: educação infantil, educação básica e educação superior, que pautada na 

descentralização, passa a desobrigar o poder público de parte de suas atribuições, como por 

exemplo, a obrigatoriedade da oferta do ensino infantil antes de responsabilidade do Estado, e 

que passa então a ser obrigação dos municípios. A política implantada, de caráter focalizado, 

segmenta e rompe com o princípio da universalização da educação em todos os níveis. 

Nessa perspectiva, a discussão da formação do professor de geografia a partir do 

ensino e da pesquisa pode ser sistematizada em três pontos: 1 - A história da formação de 

professores no Brasil; 2 - A formação do professor atual em sintonia com a lógica do 

mercado; 3 - A relação entre ensino e pesquisa/ e dissociação dos licenciados e bacharéis. 

Até o século XIX os conhecimentos geográficos ensinados não se configuravam no 

campo de uma disciplina escolar específica. Os jesuítas foram os primeiros responsáveis pela 

educação formal do país. A aprendizagem era associada ao ensino da leitura, os professores 

das escolas jesuítas eram oriundos de outros cursos, como o de Filosofia. 

Ao ensinar os conhecimentos sobre a terra, o professor fazia conexão com a 

astronomia, cosmografia, já nesse período, ficou estabelecido pelos jesuítas a “Geografia dos 

Estados Maiores” e a “Geografia dos Professores” que controlavam o sistema escolar para 

garantir os interesses das colônias. O monopólio da educação jesuíta, por 200 anos fez com 

que a Geografia não tivesse acento nas escolas enquanto disciplina, inexistindo a necessidade 

de cursos de formação de professores (ROCHA, 1996). 
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No século XIX a Geografia assume importância na educação formal existente no país 

com a criação da Escola Livre superior de Geografia, (1926) influenciada pelo modelo francês 

com o primeiro ensaio do ensino superior em Geografia pelos professores Everardo 

Beckheuser e Carlos Delgado de Carvalho. Esses cursos eram voltados para professores do 

ensino primário e objetivavam chamar a atenção para a utilidade prática da Geografia. 

Praticava-se a Geografia de caráter descritivo e enciclopédico. Os docentes eram 

oriundos de outras profissões como advogados, sacerdotes, médicos, engenheiros, etc. Essa 

realidade só mudou com a entrada dos primeiros cursos de formação de professores no Brasil. 

A necessidade da formação de professores de Geografia estava associada à dimensão 

institucional. A escola ajustava-se aos interesses dos Estados Nacionais que tornavam 

obrigatórias para as instituições educacionais, uma língua, uma história, um território 

nacional. Desta forma, a disciplina escolar Geografia tinha como pressuposto formar a 

identidade nacional bem como, o sentimento patriótico, logo, a identificação dos sujeitos com 

determinado território.  

Não só a independência forçava a formação de uma identidade nacional, como 

também as mudanças que se processaram no início do século XX oriundas da abolição da 

escravatura, além das problemáticas em curso, a crise do café, o crescimento urbano e as 

migrações internas. Em meados de 1920 empreendia-se uma campanha do grupo de 

intelectuais que atribuía à educação o papel de orientar a população para o trabalho. 

Esse movimento denominado de Escolanovismo, que teve como principal 

representante, Anísio Teixeira, orientava a educação na lógica da sociedade capitalista 

moderna. A educação passava a contribuir simultaneamente para a consolidação do 

sentimento de pátria, bem como, caminhava para a reestruturação do ensino secundário e 

superior. 

Através do decreto n. 19.851 de abril de 1931, é instaurado o ensino superior em 

universidades de Educação, Ciência e Letras como a USP (1934) e UFRJ. Essas faculdades 

tinham como objetivo o desenvolvimento da cultura filosófica e científica na formação de 

professores secundários2. As disciplinas introduzidas na USP tiveram professores oriundos da 

França, os princípios da escola francesa nortearam as primeiras gerações de geógrafos e assim 

o trabalho pedagógico dos docentes.  

                                                 
2 O curso de História e Geografia surgem de forma conjugada, única graduação. Em 1936 formam-se os 
primeiros professores.  
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Complementa Pontuschka (2001) que a leitura Lablachiana que centralizava as 

discussões da relação homem-natureza, servia para naturalizar a sociedade abstraindo do 

homem o seu caráter social. A criação da USP relacionava-se com as necessidades da 

industrialização brasileira e contribuiu para mudanças no perfil do professor de Geografia. Os 

novos profissionais seriam soldados, que trabalhariam para a superação do atraso, na busca do 

desenvolvimento e do progresso do país, amparados na ciência e na tecnologia. 

No que se refere à pesquisa, destaca-se as contribuições de Monbeig e Pasquale 

Petrone, que alertavam para relação ensino-pesquisa como necessária para o processo ensino 

aprendizagem da escola. A preocupação era de que os professores formados deveriam 

reconhecer os instrumentos técnicos produzidos ou sistematizados e específicos da área 

quando estivesse atuando no ensino secundário (LIMA, 2002). É estabelecido um conflito 

entre os métodos tradicionais (defendido pelos religiosos) e os modernos ligados ao ensino 

laico voltados às necessidades políticas e econômicas do país, embate que perdurou de 1930 

até 1950. 

A partir de então, os embates na Geografia crescem, as novas configurações do espaço 

geográfico no eixo da mundialização do capital, dificultam a compreensão da realidade 

sustentada no arcabouço-teórico metodológico que até então se fazia, assim as técnicas 

quantitativas e a lógica formal de visão de mundo neopositivista são incorporadas na 

Geografia. Para os organismos de intervenção estatal e o planejamento seriam necessários os 

geógrafos. Difundem-se as técnicas de aerofotografia, fotos de satélites e etc. Isso provocou 

não somente uma valorização do técnico pesquisador em detrimento da ação pedagógica, 

como também a defasagem do currículo universitário, com professores despreparados de 

bagagem didático-pedagógica.  

Com a LDB de n. 4024/61, passou-se a exigir um currículo mínimo de caráter nacional 

para todos os cursos de graduação. Com a lei n. 5692/71 (currículo enquanto rol de 

disciplinas) a educação básica brasileira passou a ser dividida em primeiro e segundo graus. 

Houve assim uma política de expansão do ensino público em seus diversos níveis (primário, 

secundário e ginásio) e uma difusão dos cursos de formação de professor nas universidades 

públicas e privadas. 

Se a Geografia vivenciava um momento de discussão teórica na busca de uma Nova 

Geografia, as escolas de 1° e 2° graus vivenciavam as lutas contra a disciplina Estudos 

Sociais, com a referida lei de 1971. A introdução da disciplina Estudos Sociais, que 

“condensava” as disciplinas Geografia, História, Sociologia e Antropologia, objetivava a 

eliminação dessas disciplinas, o que empobreceria o conteúdo de formação humanística 
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A introdução da disciplina Estudos Sociais estava sintonizada com a proposta dos 

militares visto que, servia para fortalecer o patriotismo acrítico. Ocorre assim à abertura de 

cursos superiores de licenciatura curta, às universidades caberia o papel da pesquisa e às 

faculdades particulares os cursos de licenciatura. Foram aprovadas três tipos de licenciaturas 

com duração de 3 anos, sendo elas em Letras, Ciências e Estudos Sociais e posteriormente as 

licenciaturas tiveram a carga horária reduzida para 1.200 horas, em três meses os professores 

estariam formados em todas as áreas com as licenciaturas polivalentes. Essas medidas 

provocaram um distanciamento cada vez maior entre o ensino ministrado (1° e 2° graus) e as 

discussões sobre a geografia crítica e o método dialético como visão transformadora da 

sociedade. 

Esse processo de privatização do ensino superior se intensificou em todo o país, mas 

diversos foram os movimentos de contraposição a essa proposta como a Associação de 

Geógrafos brasileiros - AGB e a Associação Nacional de História - ANPUH. Provocando um 

debate crítico a respeito da formação do professor e o ensino de geografia no país, a AGB cria 

o Fala Professor na busca de discussões relevantes como a compartimentação curricular e a 

separação entre o ensino e a realidade social. 

Durante a ditadura militar ocorre um intenso processo de desvalorização da formação 

docente, com a reformulação do sistema escolar brasileiro e a adoção de medidas como: 

redução salarial, massificação do aumento quantitativo das escolas e redução da carga horária 

de algumas disciplinas. Esse quadro é ampliado nas décadas de 1980 com a redemocratização 

do país e em 1990 com as determinações do Banco Mundial quanto a formação de professores 

e dos profissionais da educação são postas em discussão para atender as novas demandas da 

acumulação capitalista. 

Desde a LDB de n. 9394/96 os cursos de formação passaram por uma revisão 

curricular imposta a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais que adéquam à formação 

com a lógica do mercado. Deixa-se de enfatizar a formação teórica e prioriza-se a aquisição 

de competências e habilidades num aligeiramento da formação provocando o surgimento de 

um mercado de diplomas. O currículo passa a se expressar a partir de princípios e metas, 

dentro de uma lógica flexível, que vai de encontro às especificidades, afirmando uma 

pluralidade, que escamoteia ideologicamente as contradições do neoliberalismo. 

Precisa-se de currículos flexíveis, para que se formem professores flexíveis para 

atender os anseios produtivos da reestruturação produtiva que necessita de força de trabalho 

integrada, com qualidade e flexibilidade, que são fundamentais para garantir a produtividade e 

competitividade. 
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Como parte integrante dessa política em 1999 foi baixada a portaria sobre as 

Instituições Superiores de Educação que visam propiciar a formação continuada e 

complementar:  

* curso de licenciatura em educação infantil e de professores do ensino fundamental;  

* cursos para docentes nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio; 

formação continuada para profissionais da educação básica; 

 * programas especiais de formação pedagógica para formados que querem ensinar 

no ensino fundamental e médio em áreas da sua especialidade e formação pós-graduada 

para atuação na educação básica (essa formação se dará em cursos regulares de licenciatura 

cursos regulares de portadores de diploma superior e também em programas especiais de 

formação pedagógica); 

* Parâmetros Curriculares Nacionais. 

O objetivo é fazer desses locais um espaço para não-pesquisa e a formação de 

licenciatura polivalente (em áreas do conhecimento e não por disciplinas) coaduna professores 

que dão aulas de diversas disciplinas com tudo em consonância com o processo de 

flexibilização do mercado de trabalho. É como se fosse uma volta aos Estudos Sociais. As 

universidades ou optam pela estrutura dos Institutos Superiores de Educação ou pela 

manutenção dos cursos de licenciatura. Esse processo anuncia a separação entre licenciatura e 

bacharelado, bem como, a morte deste último. A proposta é a total submissão do ensino 

público ao perfil exigido pelo mercado. 

Ressalta-se diante dessa contextualização que a formação docente no Brasil tem como 

principal característica a insuficiente formação inicial; baixos salários e precárias condições 

de trabalho, sem contar que essa função se apresenta como de baixíssimo prestígio social. 

Entre as questões centrais que envolvem a formação de professores, corresponde aos limites 

do atual sistema das universidades brasileiras que separa o processo de formação em: 

formação básica, formação específica, formação pedagógica e estágio, insuficientes para 

formar um profissional. 

Além disso, existem diferentes lógicas e atores nessa formação – o Estado buscando 

coadunar o projeto de cidadania; a Igreja direcionando uma formação humanista e o capital 

demandando força de trabalho. Às vezes, o Estado assume as intenções do mercado, que é a 

de formar o consumidor. Os movimentos sociais priorizam a formação de sujeitos sociais. 

O modelo de formação docente, proposto para toda América Latina e no Brasil a partir 

de 1990, desconsidera os antecedentes, toda a experiência e coloca a formação como uma 

necessidade exclusiva do docente, dissociada das condições de trabalho, das motivações, da 
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estrutura/recursos de trabalho. Além disso, enfatiza Dourado (2001) que esse modelo 

impossibilita a participação dos professores no plano; dissocia a gestão administrativa da 

pedagógica, conteúdo de métodos. 

O foco dessa política é o aligeiramento na formação a partir de uma capacitação 

pedagógica de cunho técnico, veiculada com os Institutos Superiores de Educação de caráter 

profissional por meio do Decreto n. 2.396/97, que ignora as experiências bem sucedidas de 

formação de professores em universidades, especialmente dos professores para educação 

infantil e séries iniciais indo de encontro à proposta do movimento nacional desencadeado 

pelas faculdades de educação e das universidades públicas, sindicatos e entidades científicas, 

que defendem a docência como base de formação de todo educador. O objetivo é a melhoria 

dos indicadores do ponto de vista quantitativo da titulação do quadro docente, mas com a 

qualidade prejudicada.  

O aligeiramento das formações sustenta-se na aquisição de competências e 

habilidades, de como fazer, diversificação dos espaços de formação a partir da dissociação do 

ensino e da pesquisa, interpenetração das esferas públicas e privadas, priorizando a esfera 

privada e a Educação à Distância. Essa aceleração fomenta por outro lado o crescimento da 

iniciativa privada que vai a busca de verbas do Fundef (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério).  

Na formulação do modelo para a educação dos programas de educação profissional 

ocorre a ênfase no mercado de trabalho (garantir o direito ao desenvolvimento de aptidões à 

vida produtiva e social, o foco é o mundo do trabalho), na articulação/desarticulação entre a 

formação geral e profissional (separação entre a educação básica e a profissional de nível 

técnico), e dos distintos modelos teóricos que formulam e definem as competências - 

condutivista, funcionalista construtivista ou crítica, como também dos diferentes enfoques de 

competência adotados, centrados na subjetividade do trabalhador. 

O projeto político pedagógico que define essas competências (exercício da docência) e 

habilidades (pesquisa e caráter técnico) permite o direcionamento em três categorias: 

bacharelado acadêmico, bacharelado profissional e licenciatura. Os conhecimentos e 

habilidades adquiridos na educação devem ter uma utilidade prática.  

Entre os princípios norteadores das DCNs estão às competências, habilidades, 

coerência e pesquisa. Competências - corresponde a qualificação profissional, na qual os 

professores além de ter o conhecimento dos conteúdos devem direcioná-los para a realidade 

dos discentes. O conteúdo, entendido como recurso deve ser mobilizado pela habilidade e 

metodologia utilizada na escola, devendo haver Coerência entre a formação e o exercício 
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profissional. A Pesquisa, um ponto ainda em discussão, é considerada um elemento central na 

formação docente, entretanto é praticamente inexistente na formação. 

Conforme Rodrigues (1999) que sempre priorizou-se a formação do especialista 

(cartografia, geomorfologia, etc.), do técnico e do planejador. A função docente 

extremamente subvalorizada é vista como uma atividade em que muitos se inserem por não 

ter competência de exercer outras atividades. O importante é ter um diploma e não uma boa 

formação. As universidades valorizam a especialização em detrimento da formação do 

professor e sua importância para a educação básica. Existe uma separação rígida entre a 

formação do Bacharel e do Licenciado, ao primeiro se atribui a pesquisa, projetos, 

instrumentais e técnicas, enquanto que a formação do professor é subestimada. 

Destaca Rodrigues (1999) que os bacharéis, formados para o trabalho técnico, 

precisam saber usar tecnologias nas atividades profissionais, competindo no mercado de 

trabalho, não necessariamente como Geógrafo. Já com o licenciado, nem sequer há 

preocupação com a concorrência, o que “justificaria” a formação deficitária. A realidade é que 

faltam professores habilitados em geografia, porém não existem investimentos na sua 

formação. 

A importância atribuída ao mercado de trabalho intensificou a desqualificação do 

ensino. Além disso, aumenta-se a carga horária prejudicando o atendimento ao aluno, cresce o 

número de alunos por sala, prejudicando mais ainda o investimento na capacidade de pensar. 

Essa forma de precarização dificulta a produção do conhecimento, considerando a educação 

como um custo, para que assim justifique-se a privatização da universidade pública. 

Não deveria nem se deve existir uma separação rígida entre o bacharel (geógrafo) e o 

licenciado (o professor). Formar especialistas é uma atribuição dos cursos de pós-graduação e 

especialização. O geógrafo seja professor ou não deve ter uma formação completa, tanto no 

que se refere a lecionar, como também nas atribuições técnicas de planejamento, análise 

ambiental, etc. 

Destaca Rocha (1996) que a formação de professores (licenciados e bacharéis) é 

precária, resultante de um processo de marginalização da educação, formando profissionais a 

serviço da ideologia dominante. Reproduzindo sem pensar, aceitando sem uma discussão, 

trabalhando sem questionar e educando sem criar. Ainda que os debates críticos tenham se 

ampliado na Geografia, sobretudo no discurso, na prática permanece uma manutenção 

político-pedagógica da educação bancária, de depósito, transmissão de valores. 

Isso está presente na própria estrutura dos cursos de formação sustentada na dicotomia 

(licenciado-professor/bacharéis-pesquisador), nas disciplinas pedagógicas e do currículo. Esse 
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processo reforça o papel da divisão do trabalho, do professor como repassador de 

conhecimentos, de forma dissociada da pesquisa. A articulação das duas formações garante 

um profissional capaz de produzir conhecimentos e socializá-lo (ibidem). 

Oliveira (1999) mostra que com a transformação da universidade pela lógica perversa 

do mercado, ela passa a se tornar em um setor de prestação de serviços e introduz termos 

como a “qualidade e avaliação universitária” e a flexibilização. A autonomia da universidade 

passa a ser direcionada pela capacidade de gestão e despesas. Assim a palavra de ordem é a 

flexibilização, apresentada de diversas formas: através da eliminação de um regime único de 

trabalho (de dedicação exclusiva para contratos flexíveis); simplificação do processo de 

compra via outras formas de financiamento; adaptação dos currículos da graduação e da pós-

graduação às necessidades do mercado de trabalho; e na separação entre o ensino e a 

pesquisa, deslocando esta última para centros autônomos. 

Na educação entendida como um processo de constante aprendizado, não se pode 

separar a teoria da prática no processo de formação, tampouco formar professores que não 

sabem pesquisar, e que não tem estrutura para o processo de pesquisa, ou mesmo que não 

compreendem o que ensinam. A ausência da pesquisa, do processo de reflexão, leva a 

repetição. 

A formação pedagógica também é importante, pois, garantirá o processo de 

socialização de sua prática-teoria na estrutura do universo escolar. 

Para Vesentini (2004) a boa formação deve contemplar diversas áreas e tendências da 

Geografia, assim deve-se formar tanto para produção de especialistas como para a capacidade 

de “aprender a aprender”, de pesquisa, observação, reflexão, discussão e debates por conta 

própria. E esse curso não precisa ter lugar determinado para existir, seja numa faculdade de 

Filosofia ou Geociências, pois, o que pesa é a seriedade dos professores e departamentos. 

O Plano Nacional de Educação ao racionalizar os recursos direcionando os 

estabelecimentos de ensino superior para o ensino e deixando a pesquisa para centros de 

excelência, amplia o ensino pós-médio como profissionalizante, além de ampliar a parceria 

entre Estado, universidades e instituições comunitárias. 

Suertegaray (2004) destaca que o próprio sistema educacional não fomenta à 

pesquisa, o conhecimento não é um processo, está pronto, construído. A educação é bancária. 

Além da formação dual entre bacharel e licenciado, temos também conhecer x transmitir, 

pesquisar x transpor. 

Mas, conforme Ferraz (2005) não podemos apenas criticar a forma atual da condição 

da pesquisa na universidade revalorizando as condições do passado. Conforme o autor, no 
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Brasil a pesquisa sempre foi precária e com um tipo de formato pré-concebido do modelo 

europeu. Assim, as pesquisas autônomas, de pensamento crítico e livre, que ultrapassam os 

limites dos muros acadêmicos sempre foi muito pequena. Com as diretrizes para a pesquisa, 

estamos mergulhados numa política que destruirá toda e qualquer qualidade autônoma dos 

pesquisadores. 

Além disso, o autor ressalta que no contexto atual, os países periféricos entre eles o 

Brasil, não terão como prioridade nas ações dos seus governos o desenvolvimento de 

intelectuais e pesquisadores autônomos, sendo assim, de forma geral tem-se acabado com a 

produção da pesquisa, com a desqualificação da formação em suas diversas instâncias. 

Assim a pesquisa, fundamental para os questionamentos, ao trabalho do pensamento, 

na busca da compreensão da totalidade tem como princípios: o caráter participativo; seu 

impulso democrático; sua contribuição à mudança social. Suas principais características são: 

atividade empreendida pelos grupos com o objetivo de modificar as circunstâncias a partir de 

valores humanos partilhados; não é um processo solitário de auto-avaliação; é uma prática 

reflexiva de investigação social; modifica constantemente a reflexão e a ação; formula 

estratégias de ação; desenvolve estratégias de avaliar a sua experiência, etc. 

A unidade teoria-prática constitui-se num problema prático na formação de 

professores justamente pela ausência da pesquisa. Afirma Damiani  & Carlos (1999) que o 

processo de conhecimento, baseado no pensamento crítico, fundamenta-se em visões de 

mundo plurais e múltiplas, esse processo ancorado na liberdade abre sempre novas 

possibilidades de descobertas, sem essa base de produção dinâmica o conhecimento se 

empobrece. A pesquisa como um desafio, representa a possibilidade de descoberta, de nossa 

condição no mundo.  

O tempo produtivista na pesquisa, imposto pela lógica do capital, prejudica a reflexão, 

pois seu objetivo imediato é suprir as demandas do lucro, do mercado. A qualidade definida 

como atendimento à modernização é definida em quanto uma universidade produz, em quanto 

tempo e qual o custo. Pensando criticamente se tece outros questionamentos: o que se produz, 

como se produz, para que/quem se produz. 

A pesquisa entendida para Coltrinari (2004) como procura, indagação cuidadosa e 

sistemática é realizada com a finalidade de descobrir os princípios relativos a qualquer 

conhecimento. Ela deve estar embutida na formação do aluno, do futuro professor e do 

próprio professor formado. 

Com o modelo neoliberal de universidade e os estabelecimentos das competências, 

através da busca da eficiência tecnocrata, é que serve de base para os parâmetros avaliativos. 
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Assim, a pesquisa fomentadora do raciocínio crítico, com o tempo para a reflexão e 

amadurecimento da teoria-prática tende a ser eliminada. Em vez de produzir o conhecimento 

crítico na busca da transformação social, a universidade transforma-se num lugar da busca de 

diplomas, na batalha pelo emprego. 

Duarte (2001) denomina esse processo de “colonização da educação”, que direciona à 

educação ao mercado, aos organismos internacionais, tendo no Estado o ordenador de 

políticas.  

Desde o final do século XX, essas mudanças ocorridas na base capitalista, fazem-se no 

plano prático e ideológico do discurso pós-moderno. A escola é controlada não só nos 

conteúdos, mas na própria perda da formação crítica dos professores, amparada na 

dissociação entre ensino e pesquisa, na flexibilização e afirmação de competências para o 

mercado. O conflito capital x trabalho, entre as classes é escamoteado, impulsionando de 

forma alienada todos os sujeitos trabalhadores nessa lógica. Como o sustentáculo do sistema 

do capital é o trabalho, mercado de trabalho capitalista e educação fundem-se na garantia da 

legitimação do lucro e amortização dos conflitos. 

Ao se afirmar que vivemos numa sociedade mais democrática, do conhecimento, o 

objetivo é enfraquecer a crítica radical ao capital. Mas como todo processo educativo é 

político, para que haja uma boa formação de professores, pautada em boa estrutura de ensino, 

com um currículo que atenda as necessidades de uma formação crítica, na unidade ensino-

pesquisa, só será possível como diz Mészáros (2005), em uma sociedade que supere o capital, 

cuja educação seja de fato emancipadora. Como a proposta da ordem dominante não é 

emancipadora/radical, as propostas educacionais são sempre reformadoras em todas as suas 

instâncias. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANSELMO, Rita de Cássia M. de Souza. A Formação do Professor de Geografia e o 

Contexto da Formação Nacional Brasileira. In Geografia em Perspectiva: ensino e 

pesquisa. Orgs. Nídia Nacib Pontuschka e Ariovaldo Umbelino de Oliveira. São Paulo: 

Contexto, 2004. pp 247-259 

  

COLTRINARI, Lylian.  A Pesquisa Acadêmica, a Pesquisa Didática e a Formação dos 

Professores. In Geografia em Perspectiva: ensino e pesquisa. Orgs. Nídia Nacib Pontuschka e 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira. São Paulo: Contexto, 2004. pp. 115-118. 



 13

 

DAMIANI, Amélia Luisa & CARLOS, Ana Fani Alessandri. Um caminho para se pensar o 

currículo de Geografia. In Reformas no Mundo da Educação Parâmetros Curriculares de 

Geografia. Orgs. Ana Fani A. Carlos e Ariovaldo Umbelino de Oliveira. São Paulo: Contexto, 

1999. pp 91-100. 

 

DOURADO, Luiz Fernandes. A Reforma do Estado e as Políticas de Formação de 

Professores nos Anos 1990. In Políticas Públicas e Educação Básica. Organizadores (Luiz 

Fernandes Dourado e Vitor Henrique Paro). São Paulo: Xamã, 2001.  

 

DUARTE, Newton. As Pedagogias do Aprender a Aprender” e Algumas Ilusões da 

Assim Chamada Sociedade do Conhecimento. Revista Brasileira de Educação, set-dez, n. 

018. São Paulo/Brasil: Associação Nacional de Pós-Graduação de Pesquisa em Educação, 

2001. pp. 35-40. 

 

FERRAZ, Cláudio Benito Oliveira. Formação e Pesquisa em Geografia: reflexões para 

além da ilusão de modernização social. Belo Horizonte: Boletim Mineiro de Geografia, ano 

8, n.13. jul./dez. 2005. pp. 67-89 

 

GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Reformas no Mundo da Educação. Reformas no 

Mundo. In Reformas no Mundo da Educação Parâmetros Curriculares de Geografia. Orgs. 

Ana Fani A. Carlos e Ariovaldo Umbelino de Oliveira. São Paulo: Contexto, 1999. pp. 68-87. 

 

MÉSZÁROS, István. A Educação Para Além do Capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 

2005. 

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Geografia e Ensino: os Parâmetros Curriculares 

Nacionais em Discussão. In Reformas no Mundo da Educação Parâmetros Curriculares de 

Geografia. Orgs. Ana Fani A. Carlos e Ariovaldo Umbelino de Oliveira. São Paulo: Contexto, 

1999. 

 

PARO, Vitor Henrique. Políticas Educacionais: considerações sobre o discurso genérico e 

a abstração da realidade. In Políticas Públicas e Educação Básica. Organizadores (Luiz 

Fernandes Dourado e Vitor Henrique Paro). São Paulo: Xamã, 2001. pp. 29-47 



 14

 

PONTUSCHKA, Níbia Nacib. Parâmetros Curriculares Nacionais: tensão entre Estado e 

escola. In Reformas no Mundo da Educação Parâmetros Curriculares de Geografia. Orgs. Ana 

Fani A. Carlos e Ariovaldo Umbelino de Oliveira. São Paulo: Contexto, 1999. pp 11-18 

 

RODRIGUES, Arlete Moisés. Algumas Reflexões: Graduação em Geografia. In Reformas 

no Mundo da Educação Parâmetros Curriculares de Geografia. Orgs. Ana Fani A. Carlos e 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira. São Paulo: Contexto, 1999. pp 101-108 

 

ROCHA, Genylton Odilon Rêgo da. Ensino de Geografia e a Formação do Geógrafo-

Educador. In Revista Terra Livre - Geografia Política e Cidadania, n.11/12. São Paulo: Terra 

Livre-AGB, 1996. pp.177-188. ago.92/ago.93. 

 

SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes. Pesquisa e Educação de Professores. In Geografia 

em Perspectiva; ensino e pesquisa. Orgs. Nídia Nacib Pontuschka e Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira. São Paulo: Contexto, 2004. pp 107-114. 

 

VESENTINI, José Willian. A Formação do Professor em Geografia - Algumas Reflexões. 

In Geografia em Perspectiva; ensino e pesquisa. Orgs. Nídia Nacib Pontuschka e Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira. São Paulo: Contexto, 2004. 


