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RESUMO 

 

 

 

 

Esta pesquisa analisa os saberes, a memória e as representações sociais das professoras 

de Prática de Ensino do curso de Licenciatura em Geografia da UESB com relação à vivência 

do estágio supervisionado na sua formação inicial, destacando-se a contribuição dessa 

experiência para a construção das suas identidades profissionais. A opção metodológica 

recaiu sobre a abordagem qualitativa por meio do estudo de caso, tendo como referência a 

história oral. O trabalho de campo ocorreu na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 

UESB, campus de Vitória da Conquista. Integra a população da pesquisa oito (08) docentes 

da área de Ensino do curso de Licenciatura em Geografia. Diferentes fontes informam os 

resultados: a) Revisão bibliográfica sobre categorias teóricas pertinentes ao objeto da 

pesquisa; b) Fontes documentais: arquivos, publicações sobre o Estágio Supervisionado, 

Diretrizes Curriculares Nacionais, Plano de curso da disciplina Prática de Ensino e o Projeto 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Geografia da UESB, entre outros; privilegiaram-se 

as Fontes orais – com a realização de (06) entrevistas com docentes que ao longo da trajetória 

do curso têm ministrado a disciplina Prática de Ensino. Este trabalho inicialmente analisa o 

processo de institucionalização da escolarização brasileira nos séculos XIX e XX, bem como 

a gênese do ensino superior no Brasil, com destaque para a origem das licenciaturas e em 

específico a licenciatura em Geografia. Na seqüência discute a importância dos saberes, das 

memórias e das representações sociais no exercício da docência, contextualiza o cenário da 

pesquisa a partir de uma análise do contexto histórico da cidade de Vitória da Conquista, a 

criação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB e a trajetória do curso de 

Licenciatura Plena em Geografia da referida instituição. Por último analisa a trajetória dos 

sujeitos da pesquisa em relação à sua experiência no passado enquanto discentes de um curso 

de formação e atualmente enquanto docentes vivenciando as suas respectivas práticas sociais 

no exercício do magistério no ensino superior. Observa-se nos depoimentos das respondentes 

forte influência de pessoas do núcleo familiar motivando-as para a escolha do exercício da 

docência. Destaca-se um ponto comum ressaltado entre as entrevistadas: as dificuldades 

encontradas no início do exercício da docência, em função da imaturidade intelectual. A 

formação inicial, a vivência do estágio e as experiências cotidianas desenvolvidas nas 

trajetórias como professoras contribuíram para a superação destas barreiras. Neste sentido, os 

saberes do magistério, que associam formação e experiência docente, abrangem não somente 

os saberes disciplinares, mas também o saber fazer, as competências e as habilidades que 

fundamentam o trabalho dos professores na sala de aula. 

 

 

Palavras-chave: Representações docentes. Identidade docente. Ensino superior. Estágio 

supervisionado. Prática de ensino. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research analyses the knowledge, memory and social representation of teachers of 

UESB Practice Teaching Degree in Geography relation to the experience of supervised 

practice in their initial training, highlighting the contribution of this experience for the 

construction of their professional identities. The methodological option fell on the qualitative 

approach through case study, with reference to oral history. The fieldwork took place at the 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB campus of Vitoria da Conquista. It 

integrates the research population eight (08) teachers in the area of Teaching Degree in 

Geography. Different sources report the results: a) Bibliographical review on theoretical 

categories relevant to the object of research, b) Documentary sources: archives, publications 

on supervised training, the National Curriculum Guidelines, Course Plan of the discipline 

Teaching Practice and Educational Project Course Degree in Geography UESB, among 

others; the emphasis was Oral Sources - with the realization of (06) interviews with teachers 

who over their course trajectory  have taught the discipline of Teaching Practice. This paper 

first analyzes the process of institutionalization of the Brazilian schooling in the nineteenth 

and twentieth centuries, as well as the genesis of higher education in Brazil, with emphasis on 

the origin of degrees and particularly a degree in Geography. Following it discusses the 

importance of knowledge, memories and social representation in the teaching profession, 

contextualizes the research scene from an analysis of the historical context of Vitoria da 

Conquista city, the creation of the Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB and 

the trajectory of the Full Bachelor's Degree in Geography of that institution. Finally it 

analyzes the course of the study subjects in relation to their past experience as students of a 

training course and currently as teachers who are experiencing the social practices in their 

exercise of teaching in higher education. It is observed in the testimonies of respondents 

strongly influence of people's family to motivate them to choose teaching. It stands out a 

common point among those interviewed emphasized: the difficulties encountered at the 

beginning of the teaching profession, as a function of intellectual immaturity. The initial 

training, the experience of stage and everyday experiences developed in the paths as teachers 

helped to overcome these barriers. In this sense, knowledge of mastership, which combine 

training and teaching experience, covering not only disciplinary knowledge, but also the 

know-how, skills and abilities that found the work of teachers in the classroom. 

 

 

 

Keywords: Representations of teachers. Teacher identity. Higher education. Supervised 

training. Teaching practice. 
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INTRODUÇÃO 

  

  

As reflexões sobre a docência no ensino superior são relativamente recentes, 

principalmente no que se refere à área que tem se especializado na formação de professores na 

fase de conclusão destes cursos, ou seja, a área de Prática de Ensino, responsável muitas 

vezes, pelo primeiro contato que o graduando terá com a escola e o espaço da sala de aula. A 

idéia de que o conhecimento teórico e o conhecimento prático de determinada profissão era 

suficiente para que alguém fosse capaz de ensinar outras pessoas, para que se tornasse um 

professor, marcou a própria institucionalização do ensino superior no Brasil no século XIX 

deixando seqüelas até os dias atuais no campo epistemológico de formação de professores e 

as políticas públicas de suprimento de vagas para o exercício da docência. 

Para Gauthier et al (1998), embora o ofício de professor já venha sendo realizado a 

séculos, é muito difícil definir os saberes envolvidos no mesmo, dada a tamanha ignorância 

em relação a si mesmo e as idéias preconcebidas que o envolvem. Essas idéias preconcebidas 

tendem a produzir uma ―cegueira conceitual‖ que precisa ser superada para que possamos dar 

conta do desafio da profissionalização. Esse desafio obriga-nos a evitar dois erros: ―o de um 

ofício sem saberes e o de saberes sem ofício‖ (GAUTHIER et al, 1998, p.28).  

As discussões a respeito da qualidade do ensino superior, o advento dos processos de 

avaliação e a atração que a carreira começou a apresentar devido a sua expansão como 

mercado promissor a partir do processo de reestruturação produtiva, trouxeram à tona a 

necessidade de pensar o trabalho universitário como um trabalho profissional. A reflexão 

sobre problemas ou aspectos ligados a essa área de formação, enseja questionamentos sobre a 

construção da identidade profissional. Na contemporaneidade é freqüente a referência à 

atuação de docentes que não tiveram formação específica para a mesma. Ou seja, são 

profissionais que conhecem o campo prático da ação, mas com freqüência encontram 

dificuldades no momento em que precisam ―transpor‖ este conhecimento prático para uma 

dimensão pedagógica.  

A formação é um processo complexo, e neste sentido, abordar a formação mediante a 

prática de estágio supervisionado é, por várias razões, um desafio. Primeiro, porque a 

formação é uma área de luta ideológica e política, uma vez que existem muitos grupos com 

interesses na educação que defendem posições diferenciadas. Em segundo lugar, porque a 

formação de professores é um domínio em que muitos se sentem à vontade para emitir 

opiniões sem conhecimento de causa e isto, muitas vezes, produz efeitos irreparáveis; e em 
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terceiro lugar porque o estágio não dá conta da exigência do ofício e da complexidade da 

docência, principalmente quando só é oferecido no último ano de formação, presumindo-se, 

deste modo, que os avanços, nesta área, se tornam na maioria das vezes reduzidos 

 O meu interesse em investigar a vivência do estágio supervisionado do curso de 

Licenciatura Plena em Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 

perpassa necessariamente pela minha trajetória acadêmica. Tive a oportunidade de ingressar 

na terceira turma do curso de Geografia desta instituição em 1987, sendo que o curso teve 

início, como Licenciatura em Geografia, em 1985. Este curso só veio a ser reconhecido pelo 

Ministério de Educação e Cultura (MEC) no início da década de 1990, e nós, alunos das 

primeiras turmas, tivemos a oportunidade de colar grau coletivamente em 1992. A prática do 

estágio supervisionado se restringia apenas ao final do curso, sendo que na época a maioria da 

turma não tinha experiência com o exercício da docência e havia uma grande expectativa 

quando este momento chegasse, um misto de ansiedade e preocupação pela vivência de uma 

experiência relativamente nova. 

 Naquele contexto, a nossa professora de Prática de Ensino quando assumiu a 

disciplina construiu coletivamente com a turma um projeto de estágio que tinha o objetivo de 

levar uma perspectiva crítica da Geografia para a sala de aula e também possibilitar que 

pudéssemos experienciar, como futuros docentes, uma prática pedagógica comprometida com 

a formação do educando de maneira mais ampla, não se conformando apenas com a 

transmissão do conteúdo. 

 Logo após o término do curso em 1991, ingressei na docência do ensino Fundamental 

e Médio, e há seis anos na docência superior, como professora de Prática de Ensino da mesma 

instituição na qual me formei, justificando assim o meu desejo de investigar a prática do 

estágio supervisionado, bem como o componente curricular responsável pela consolidação 

desta vivência, a disciplina Prática de Ensino. Na particularidade do objeto desta pesquisa, 

conforme Bourdieu (2000, p. 32) ―trata-se de interrrogar sistematicamente o caso particular, 

constituído em caso particular do possível‖.  

 O tema ―Formação da identidade docente: estágio supervisionado, memórias e 

representações sociais" se impôs então como uma necessidade de reflexão, problematizado na 

vivência do docente de Prática de Ensino que constrói com o licenciando o projeto de estágio 

supervisionado, orienta as etapas de aplicação deste projeto e avalia os resultados obtidos por 

meio desta prática e também no resgate dos saberes, das memórias e das representações 

sociais destas professoras em relação à sua experiência no passado como discentes de um 
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curso de formação que culmina com a prática do estágio supervisionado e atualmente como 

docentes vivenciando as suas respectivas práticas sociais no exercício do magistério. Também 

contribuem para a problematização deste tema os diferentes entendimentos sobre esses 

conceitos. 

A base epistemológica norteadora dos cursos de formação de professores no século 

XX apoiava-se em uma concepção fundamentada na racionalidade técnica. Nesta perspectiva 

prevalecia uma dicotomia entre a teoria e a prática, em que as disciplinas de cunho científico 

possuíam uma relevância no currículo, com uma carga horária mais elevada que as disciplinas 

ditas pedagógicas, justificada pela necessidade de que o aluno dos cursos de formação carecia 

de uma base epistemológica clara que fundamentasse a sua prática pedagógica. Desta 

maneira, o componente curricular estágio supervisionado, que tem sua origem vinculada aos 

cursos de licenciatura na década de 1930, se apresentava apenas como uma rápida e breve 

experiência de docência pelo graduando das licenciaturas no final dos cursos de formação de 

professores. 

A escolha da categoria estágio supervisionado como elemento fundante desta pesquisa 

justifica-se por dois fatores que têm estabelecido um diferencial na vivência do estágio 

supervisionado no curso de Licenciatura Plena em Geografia da UESB: primeiro pelo fato de 

que este curso vivenciou esta realidade do modelo 3+1, no qual o contato com a escola e a 

sala de aula se restringia apenas ao final do curso, quando o graduando ―se descobria 

professor‖ ou então rejeitava completamente a possibilidade de escolha desta profissão. 

Segundo porque após a elaboração do projeto pedagógico do curso no final da década de 

1990, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) e nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Superior (DCNs), os licenciandos têm 

vivenciado uma nova perspectiva de estágio supervisionado, com base nas 400 horas 

determinadas pelas DCNs, que estabelece ―[...] uma teoria da prática – uma teoria que se 

constrói a partir da prática – e uma prática da teoria – uma prática que se orienta pela teoria 

(SOARES, 1983, p. 51, apud, GATTI, 2000, p. 56)‖.      

Desta maneira ao suscitar a prática do estágio supervisionado como objeto de 

investigação, fez-se necessário compreendê-la em suas veiculações com a prática social na 

sua historicidade, uma vez que esta tem sofrido alterações no decorrer do período de 

implantação, estruturação e desenvolvimento do curso de Licenciatura em Geografia da 

UESB. 
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 Diante deste contexto, uma questão central passou a nos inquietar: Quais os saberes, as 

memórias e as representações sociais que os/as professores/as de Prática de Ensino do curso 

de Licenciatura em Geografia da UESB possuem em relação à vivência do Estágio 

Supervisionado na sua formação inicial e de que maneira esta experiência contribuiu na 

construção da sua identidade profissional como docente? A partir desta questão central, 

surgiram algumas questões norteadoras: 

 De que maneira a difusão do processo de escolarização no Brasil propiciou a origem 

do ensino superior e a criação dos cursos de Licenciaturas no país e como se deu a 

regulamentação no contexto nacional do componente curricular Prática de Ensino na 

perspectiva do Estágio Supervisionado? 

 Como ocorreu o processo de implantação do curso de Licenciatura Plena em 

Geografia da UESB e quais as mudanças implantadas na prática do estágio 

supervisionado por meio do projeto pedagógico do curso e as contribuições das 

diretrizes curriculares e da legislação vigente no processo de legitimação destas 

mudanças? 

 Qual o perfil dos docentes de Prática de Ensino do curso de Licenciatura em Geografia 

da UESB? 

 Como os docentes de Prática de Ensino do curso de Licenciatura Plena em Geografia 

constroem suas identidades pessoais e profissionais?  

Estas inquietações motivaram a construção desta proposta. Entendendo que a 

operacionalização da pesquisa orienta-se por problematizações, este trabalho tem como 

objetivo geral: Analisar os saberes, a memória e as representações sociais que os/as 

professores/as de Prática de ensino do curso de Licenciatura em Geografia da UESB possuem 

em relação à vivência do estágio supervisionado na sua formação inicial, destacando-se a 

contribuição dessa experiência para a construção das suas identidades profissionais.  

Com o fim de possibilitar o planejamento mais pormenorizado da pesquisa este 

objetivo geral se desdobrou nos seguintes objetivos específicos:  

 Analisar o contexto histórico de origem do ensino superior e dos primeiros cursos 

de Licenciaturas no Brasil, bem como a criação do curso de Licenciatura Plena em 

Geografia na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB.  

 Caracterizar a regulamentação da Prática de Ensino como componente curricular 

em âmbito nacional, na perspectiva do estágio supervisionado. 
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 Analisar o projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Geografia da UESB, as 

diretrizes curriculares e os aspectos legais da prática do estágio supervisionado.  

 Traçar o perfil dos docentes de Prática de Ensino do curso de Licenciatura em 

Geografia da UESB.  

 Desvendar os saberes, as memórias e as representações sociais dos docentes de 

Prática de Ensino relacionados com a experiência vivida na prática do estágio 

supervisionado.  

 Compreender a relação entre a vivência do estágio supervisionado e a construção 

da identidade profissional dos docentes de Prática de Ensino do curso de 

Licenciatura em Geografia da UESB.  

A Prática de Ensino do Curso de Licenciatura em Geografia da UESB e a vivência do 

Estágio neste curso integram-se aos conteúdos curriculares. Nesta pesquisa, a abordagem da 

formação de professores, dos conteúdos curriculares e das vivências no cotidiano, possibilita 

superar o enfoque disciplinar no espaço da universidade e da escola, ampliando-se o lugar aos 

outros saberes relacionados à ação cotidiana. Neste sentido para este estudo, considerando a 

vivência do Estágio Supervisionado dos professores de Prática de Ensino do curso de 

Licenciatura em Geografia da UESB, foram antecipadas algumas 
1
hipóteses: 

 Os elementos que vão constituir a memória social dos docentes de Prática de Ensino 

do curso de Geografia da UESB são os acontecimentos, as pessoas e os lugares que 

serão vivenciados direta ou indiretamente na construção social da memória. 

 No imaginário do docente que vivenciou a experiência do estágio, a prática é a síntese 

daquilo que foi construído no decorrer do curso, no embate da teoria e da prática, no 

que se refere à imagem que ele idealizou do ―ser professor‖ e o confronto desta 

imagem com a prática sendo percebida pelos outros e por ele mesmo.  

                                                 
1
 A formulação de hipóteses, no processo de investigação científica, é precisamente a segunda parte deste modo 

de operar inaugurado pela formulação de um problema. Antes de tudo, a hipótese corresponde a uma resposta 

possível ao problema formulado, a uma suposição ou solução provisória mediante a qual a imaginação se 

antecipa ao conhecimento, e que se destina a ser ulteriormente verificada [...]. A hipótese é na verdade um 

recurso de que se vale o raciocínio humano diante da necessidade de superar o impasse produzido pela 

formulação de um problema e diante do interesse em adquirir um conhecimento que ainda não se tem. É um fio 

condutor para o pensamento, através do qual se busca encontrar uma solução adequada, ao mesmo tempo em que 

são descartadas progressivamente as soluções inadequadas para o problema que se quer resolver (BARROS, 

2008, p. 152).  
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 A prática do estágio supervisionado é o único ―elo de ligação‖ regulamentado entre o 

Ensino Superior e o Ensino Básico, desta maneira se constitui num elemento de 

fundamental importância na formação docente do licenciando.  

Compreende-se que a memória resulta das experiências vivenciadas a curto, médio e 

longo prazo, e ―transmitimos para que o que vivemos, cremos e pensamos não venha a morrer 

conosco‖ (DEBRAY, 2000, p.16), ou seja, pela simples razão da perpetuação da semente de 

eternidade plantada em nós. Este referencial teórico-metodológico articula-se com o 

simbolismo das representações sociais e se traduz num vasto campo de possibilidades de 

pesquisa nas mais variadas áreas de conhecimento. 

 Gondar (2000) esclarece que a memória é um instrumento de poder, um poder que 

abrange todas as dimensões em que há um embate de forças, incluindo aí a própria 

constituição do ―eu‖. Ou seja, o poder controla a memória e acaba por constituir o eu. A 

memória como instrumento de poder tenta constituir e controlar o indivíduo, isso inclui a 

opção profissional, na busca por encontrar uma forma de afirmação na sociedade. O estudo 

buscou analisar a memória e as representações sociais que envolvem a construção da 

identidade docente e os motivos que a influenciam. A memória encaminha sempre para uma 

escolha, conforme assinala Gondar: 

 
Para que uma memória se configure, se delimite, coloca-se, antes de mais 

nada, o problema da escolha (seja ela consciente ou inconsciente): entre 

tantos estímulos diferenciados que nos chegam do mundo, alguns serão 

investidos a ponto de se tornarem traços mnêmicos, ao mesmo tempo em que 

outros serão segregados, esquecidos sem que jamais se tenham convertido 

em memória (GONDAR, 2000, p. 36).  

 

A escolha de uma profissão não é somente pessoal, ela pode ser baseada em interesses 

e no orgulho próprio, mas depende de condicionamentos sociais mais profundos. Essa 

escolha, ou orgulho, leva ao esquecimento de outras influências possíveis. Gondar mostra que 

essa análise deve tentar sempre esclarecer outros fatores: 

 
Não basta supor que a memória dá forma e conteúdo à identidade de um 

―eu‖, de um grupo, sociedade ou nação. Pois admitir a relação de forças 

entre memória e esquecimento implica admitir o quanto essa grande 

abstração chamada ―identidade‖ é ficcional, o quanto ela implica numa 

escolha política — ou ―orgulhosa‖ —, o quanto ela se deve aos nossos 

interesses práticos. Não podemos falar de memória, articulando-a à 

identidade, sem inseri-la num afrontamento de forças e sem levarmos em 

conta que a memória é, antes de mais nada, um instrumento de poder 

(GONDAR, 2000, p. 37). 
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Este estudo possibilitou uma discussão mais aprofundada sobre a questão da formação 

docente no contexto da discussão educacional, cuja evolução, se relaciona diretamente aos 

condicionantes sociais, políticos e econômicos, destacando-se a dimensão cultural. As 

reflexões de Hall (1993) trazem contribuições significativas na análise do tema. Hall busca 

avaliar se estaria ocorrendo uma crise com a identidade cultural, em que consistiria tal crise e 

qual seria o direcionamento que esta crise tomaria no contexto pós-moderno. Para alcançar 

tais objetivos o autor analisa o processo de fragmentação do indivíduo moderno enfatizando o 

surgimento de novas identidades, sujeitas agora ao plano da história, da política, da 

representação e da diferença. 

Coelho (2006), analisando as contribuições de Hall no processo de compreensão das 

identidades, destaca que:  

 
Para ele, as identidades estão sempre em processo de formação, de modo que 

não se pode falar em identidades fixas, inalteradas. Afirma ainda que, 

embora a noção de identidade esteja relacionada com ―pessoas que se 

parecem‖, ―sentem a mesma coisa‖ ou ―chamam a si mesmas pelo nome‖, 

estes são referenciais insuficientes, que não satisfazem aos pressupostos 

necessários à compreensão adequada do fenômeno da identidade. Como um 

processo, assim como uma narrativa ou bem como um discurso, ―a 

identidade é sempre vista da perspectiva do outro‖ (HALL, 1993, p. 45).  

Esta é uma formulação fundamental, porque nos leva à consideração de que 

as identidades só podem ser vislumbradas no que têm a dizer – sobre si e 

sobre o seu outro, na relação com o outro (COELHO, 2006, p. 80). 

  
A preocupação de Hall (1993) também se volta para o modo como haveria se alterado 

a percepção de como seria concebida a identidade cultural. Todos esses aspectos constituem-

se como fases de um procedimento analítico que intenta descrever o processo de 

deslocamento das estruturas tradicionais ocorrido nas sociedades modernas, assim como o 

descentramento dos quadros de referências que ligavam o indivíduo ao seu mundo social e 

cultural. Tais mudanças teriam sido  ocasionadas, na contemporaneidade, principalmente pelo 

processo de globalização.  

As contribuições de Bourdieu (2000) também são importantes para a compreensão do 

conceito de identidade, como os agentes sociais interagem, produzem e reproduzem formas de 

socialização, segundo algumas disposições, nos permitem refletir sobre como a identidade se 

constituiu.  

Desta maneira, segundo Bourdieu,  

 
[...] as disposições podem ser analisadas por meio de duas noções, a saber: 

dominação – ―um poder de construção da realidade que tende a estabelecer 

uma ordem de construção da realidade, que tende a estabelecer uma ordem 
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gnosiológica: o sentido imediato do mundo‖ – e habitus – ―um 

conhecimento adquirido e também um haver, um capital de um sujeito 

transcendental‖ (BOURDIEU, 2000, p. 61).  

 

Em relação à construção das identidades sociais Chartier (2002, p. 73) afirma que este 

processo ―[...] seria o resultado de uma relação de força entre as representações impostas por 

aqueles que têm poder de classificar e de nomear e a definição, submetida ou resistente, que 

cada comunidade produz de si mesma‖. De acordo com Bourdieu (2002, p. 33), ―[...] tudo o 

que somos é produto da incorporação da totalidade‖, somos ―produtos‖ de uma aprendizagem 

social, da qual as representações são, em larga medida, impostas pela cultura dominante.  

Conforme Chartier (1990; 1991, apud COELHO, 2006), as representações são fruto de 

construções histórico-sociais, e, portanto, não são neutras. Elas são mediadas pelas percepções 

dos grupos sociais sobre a realidade que os cerca, as quais cristalizam, subvertem ou 

reproduzem, em função dos interesses do próprio grupo. Desta maneira, as representações 

docentes, serão resultantes da visão que a sociedade, na sua cultura dominante, teceu sobre o 

ser professor, influenciando diretamente na formação da identidade deste profissional.  ―A 

representação é uma noção que lançamos mão para designar o modo pelo qual em diferentes 

lugares e momentos uma determinada realidade é construída, pensada, dada a ler por 

diferentes grupos sociais (CHARTIER, 1990, p. 16)‖. 

Neste sentido Castells (2008) afirma que não nascemos com uma identidade, pelo 

contrário, ela é uma construção social. 

 
Não é difícil concordar com o fato de que, do ponto de vista sociológico, 

toda e qualquer identidade é construída. A principal questão, na verdade, diz 

respeito a como, a partir de quê, por quem, e para quê isso acontece. A 

construção da identidade vale-se da matéria prima fornecida pela história, 

geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória 

coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de 

cunho religioso (CASTELLS, 2008, p. 23). 

 

O autor destaca que este processo de construção identitária ocorre na perspectiva das 

relações de poder, e se apresenta de três formas diferenciadas: a) Identidade legitimadora: 

introduzida pelas instituições dominantes com o objetivo de expandir o seu processo de 

dominação; b) Identidade de resistência: produzida por grupos sociais que se encontram em 

condição de desvalorização com o intuito de produzir espaços de resistência; c) Identidade de 

projeto: criação de uma nova identidade por determinados atores sociais com o objetivo de 

redefinir sua posição na sociedade. Porém, todos esses materiais são processados pelos 
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indivíduos e grupos sociais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão de 

tempo/espaço. 

Enfim, analisar a formação de professores na perspectiva da vivência do estágio 

supervisionado e suas contribuições para o exercício do trabalho docente nos direciona 

também para a análise do processo de construção da identidade do professor na prática do 

trabalho docente e os saberes adquiridos por este profissional no seu processo de formação e 

no decorrer da sua carreira docente, uma vez que a experiência da formação inicial possui 

uma relação direta com este constructo identitário. Segundo Pimenta (1999), pesquisas 

comprovam que quando os cursos de formação inicial implementam um currículo formal, 

com práticas de estágio que se distanciam das contradições que são inerentes à prática social 

de educar, conseqüentemente pouco contribuirá para desenvolver uma identidade profissional 

docente. 

 Assim o estudo intenta colaborar para a compreensão do processo de construção da 

identidade docente, as relações teoria-prática, e como a docência é afetada por experiências 

formativas onde se trabalham concepções de práticas pedagógicas, particularmente quando 

ocorrem mudanças paradigmáticas significativas.   

Resgatar por meio da memória e das representações sociais as práticas vivenciadas no 

estágio supervisionado neste espaço temporal, permitiu uma ressignificação de conteúdos 

experimentados, uma vez que a memória tece o passado no presente, se traduzindo numa ação 

de auto-representação, como um grupo se vê e se produz a partir do passado, na perspectiva 

de projeção do futuro, possibilitando assim uma (re)leitura da trajetória do curso na 

perspectiva das trajetórias de vida dos sujeitos que em diversos momentos históricos 

vivenciaram realidades diferenciadas e muitas vezes  dicotomizadas na formação inicial e no 

exercício da docência. 

 Desta maneira, a abordagem deste tema possui relevância social, uma vez que o 

resgate destas práticas sociais permitiu a apropriação oral e escrita das representações dos 

sujeitos sociais que têm construído a vivência do estágio na Licenciatura em Geografia; 

possui uma relevância científica, no sentido que esta produção acadêmica visa contribuir com 

a temática ora abordada proporcionando uma (re)avaliação da prática do Estágio 

Supervisionado no curso de Licenciatura em Geografia, apontando possíveis tendências com 

base na análise dos dados coletados por meio de fontes escritas e orais.  
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1. Aspectos metodológicos da pesquisa 

 

 Esta pesquisa se caracteriza metodologicamente como um estudo de caso pautado em 

uma abordagem qualitativa tendo como referência a história oral. As limitações da história 

oral muitas vezes diminuem a sua confiabilidade como técnica de pesquisa, desta maneira a 

legitimidade das informações coletadas se dá por meio da análise e checagem dos dados, uma 

vez que na pesquisa estas informações não são neutras, pelo contrário, estão carregadas de 

significados que se originam nas ações concretas vivenciadas pelos sujeitos. Segundo 

Gamboa, 

 
Nas ciências sociais como na educação tanto o investigador como os 

investigados (grupo de alunos, comunidade ou povo) são sujeitos; o objeto é 

a realidade. A realidade é um ponto de partida e serve como elemento 

mediador entre os sujeitos. Numa relação dialógica e simpática, como é o 

caso do processo de pesquisa (GAMBOA, 2007, p. 41-42). 
 

 Segundo Minayo (1994, p. 21) ―[...] a pesquisa qualitativa [...] trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações [...]‖. Este ―aprofundamento no mundo dos 

significados das ações e relações humanas‖ (MINAYO, 1994, p. 22), torna-se possível pela da 

utilização, na perspectiva de uma abordagem qualitativa, de técnicas de coleta de dados que 

possibilite uma maior aproximação entre sujeito e objeto, entre pesquisador e pesquisado. 

 Ao analisar os elementos que fundamentam a pesquisa qualitativa, Ludke e André 

(1986) apresentam as seguintes características: 

 
A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta e o 

pesquisador como seu principal instrumento [...]. Os dados coletados são 

predominantemente descritivos [...]. A preocupação com o processo é muito 

maior do que com o produto [...]. O significado que as pessoas dão às coisas 

e a sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador [...], a análise 

dos dados tende a seguir um processo indutivo (LUDKE & ANDRÉ, 1986, 

p. 11 e 12). 

 

Ao analisar também os pressupostos teóricos que embasam a pesquisa qualitativa, 

Flick (2009) destaca, 

 
A pesquisa qualitativa não se refere apenas ao emprego de técnica e de 

habilidade aos métodos, mas inclui também uma atitude de pesquisa 

específica. Essa atitude está associada à primazia do tema sobre os métodos, 

à orientação do processo de pesquisa e à atitude com que os pesquisadores 

deverão alcançar seus ―objetivos‖. Além da curiosidade, da abertura e da 

flexibilidade na manipulação dos métodos, essa atitude é também atribuída, 
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em parte, a certo grau de reflexão sobre o tema, à apropriabilidade da 

questão e dos métodos de pesquisa, bem como às percepções e aos pontos 

cegos do próprio pesquisador (FLICK, 2009, p. 36). 

 

 Para Chizzotti (2001) na abordagem qualitativa a relação entre o sujeito e o mundo 

real ocorre de forma dinâmica, ocasionando, desta maneira, uma interdependência entre eles, 

e gerando um vínculo entre objetividade e subjetividade. O sujeito pesquisador não se isola do 

processo, antes participa de maneira ativa interpretando e significando ao fenômeno.  

Em relação à utilização da técnica da história oral na pesquisa, Haguette (1990, p. 83-

86) apresenta algumas orientações importantes para a coleta de dados: a seleção da amostra 

deve ser intencional, uma vez que existem alguns entrevistados cuja contribuição é 

imprescindível; a decisão se a entrevista será biográfica ou temática, a organização prévia do 

roteiro de entrevista, se de cunho biográfico, o entrevistador deve ter um profundo 

conhecimento do contexto histórico no qual viveu o personagem, bem como a sua vida e obra, 

se de cunho temático, deve haver um aprofundamento sobre o tema em questão; o 

planejamento das entrevistas deve obedecer ao cronograma do programa que o pesquisador 

está inserido ou a contatos pessoais e por fim entender que este tipo de técnica de coleta 

demanda investimento de tempo por parte do pesquisador e que o mesmo precisa se munir 

antecipadamente dos instrumentos para gravação e registro dos dados coletados. 

Conforme Louro (1990), 

 
A seleção dos sujeitos, portanto, mais do que casual, pode e deve ser 

realizada em função da potencialidade de sua contribuição para os propósitos 

da pesquisa [...]. Há, portanto, pessoas específicas que precisam ser buscadas 

por deterem uma experiência significativa para o trabalho; por outro lado, se 

desejarmos acompanhar determinado processo histórico, como mudanças 

educacionais, necessitaremos de sujeitos que tenham vivido este processo 

em diferentes períodos (LOURO, 1990, p. 26). 

 

Segundo Linhares (2006, p. 46), a história oral possibilita um maior entendimento do 

passado recente, realizando ―[...] um resgate de vozes que não se fariam ouvir‖. Esta 

metodologia permite o conhecimento de diferentes versões sobre uma mesma questão e ―[...] 

privilegia a recuperação do vivido conforme concebido por quem viveu‖. 

Desta maneira, as memórias captadas nestes relatos das respondentes desta pesquisa, 

se apresentam como um conjunto de experiências individuais possíveis de serem utilizadas 

como fontes históricas. Obviamente que o relato oral não pode ser considerado como verdade 

absoluta, contudo, as vivências, os elementos estruturadores da identidade e determinantes do 

conteúdo simbólico, os saberes, as representações e as respectivas memórias das docentes de 

Prática de ensino do curso de Licenciatura em Geografia da UESB se traduzem em 
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importantes contribuições na pesquisa que atreladas às demais fontes materiais, possibilita a 

interpretação mais fidedigna dos acontecimentos relacionados ao objeto de investigação. 

 

1.1 Campo e universo da pesquisa 

 

O estudo de campo se desenvolveu na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - 

UESB, campus de Vitória da Conquista. O universo da pesquisa foram os docentes da área de 

Ensino do curso de Licenciatura em Geografia, que totaliza atualmente oito professores.   

Dois professores da área de Ensino não participaram da pesquisa como respondentes em 

virtude de que um docente assumiu neste semestre (2010.2) esta função como professor 

substituto, não tendo ainda vivenciado em sua totalidade as experiências com estas 

disciplinas, e também neste grupo encontra-se a autora desta pesquisa.  

 

1.2 Fontes para a pesquisa 

 

a) Revisão bibliográfica para aprofundamento e familiaridade com a literatura sobre o 

objeto da pesquisa; 

b) Fontes documentais: arquivos, publicações sobre a origem e regulamentação do 

Estágio Supervisionado, Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Superior, Livro de Atas 

do Colegiado do curso de Licenciatura plena em Geografia da UESB, Plano de curso da 

disciplina Prática de Ensino e o Projeto Pedagógico do curso, com o objetivo de proceder um 

levantamento de informações de origem legal sobre a prática do estágio supervisionado no 

curso de Geografia; analisar os aspectos metodológicos da disciplina Prática de Ensino e o 

projeto pedagógico do curso a fim de se verificar a trajetória deste componente curricular no 

decorrer deste marco temporal.  

c) Fontes orais por meio de entrevistas e depoimentos: foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas com os docentes de Prática de Ensino do Departamento de Geografia desta 

instituição. A amostra de respondentes das entrevistas foram seis docentes que ao longo da 

trajetória do curso têm ministrado a disciplina Prática de Ensino no Departamento de 

Geografia.  

As entrevistas realizadas com as docentes procuraram focalizar as atividades 

formativas, as vivências e acompanhar eventuais mudanças na rede de significações 

elaboradas acerca de seu próprio processo de formação e inclusão no mundo do trabalho. A 

entrevista com a professora A durou 58min16seg e transcrita equivaleu a 20 laudas; com a 
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professora B, a entrevista durou 32min38seg equivalendo na transcrição a 11(onze) laudas 

digitadas; com a professora C, a entrevista durou 86min09seg, com aproximadamente 25 

laudas de transcrição; a entrevista realizada com a professora D, teve a duração de 

86min33seg, equivalendo a 25 laudas transcritas; com a professora E a duração da entrevista 

foi de 54min39seg, sendo que após a realização a transcrição equivaleu a 18 laudas; e por 

último a entrevista realizada com a professora F teve a duração de 78min28seg e após a 

transcrição equivaleu aproximadamente a 25 laudas.  

O contato com as respondentes e o agendamento das entrevistas foi realizado 

pessoalmente. A professora A e a professora F optaram por me receber em suas residências e 

a entrevista transcorreu de forma tranqüila sem nenhuma interferência de terceiros. As 

professoras C e D concederam suas entrevistas no espaço do Laboratório de Ensino de 

Geografia da UESB em datas diferenciadas, sendo que as entrevistas ocorreram sem 

interferências significativas que comprometesse o aproveitamento do trabalho. A professora E 

me recebeu no Colegiado do curso de Geografia da UESB, num final de manhã, e em função 

disto tivemos que estar mais atentas ao uso do tempo disponível para a entrevista, em função 

de compromissos particulares da respondente, mas em nenhum momento este fato prejudicou 

a qualidade das informações coletadas. A professora B concedeu sua entrevista num espaço 

reservado da Biblioteca da UESB, e apesar de termos sido interrompidas algumas vezes, a 

entrevista transcorreu de forma tranqüila. O fato da maioria das entrevistas terem ocorrido no 

campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB foi uma escolha desta 

pesquisadora em concordância com as respondentes, uma vez que desta maneira seria mais 

facilitado o encontro com as respectivas protagonistas desta pesquisa. 

Foi possibilitado às respondentes um ambiente receptivo, em que a pesquisadora 

falasse somente o necessário, a fim de que cada professora pudesse narrar seu processo de 

escolarização e posterior inserção no mundo do trabalho docente de maneira detalhada e 

também com bastante confiança e liberdade. Segundo Santos (2009), a fala é um dos 

mecanismos de representação do mundo e uma das formas de compartilhar a realidade social. 

Obviamente, que cada narrativa veio impregnada dos valores, sonhos e utopias de cada 

docente, e não poderia ser diferente, uma vez que a nossa vida é construída a partir destes 

fundamentos, e o ser profissional não se separa do ser pessoal, pelo contrário, um está 

impregnado do outro. 

Conforme Szymanski (2002), a entrevista realizada pessoalmente se traduz numa 

situação de interação humana, em que estão em jogo as percepções do outro e de si, 
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expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações para os principais envolvidos no 

processo: entrevistador e entrevistado. Aquele que entrevista já possui algumas informações e 

se encontra em busca de outras, por isso torna-se necessário a construção de um clima de 

credibilidade no qual, entrevistado e entrevistador, possam colaborar na consecução do 

objetivo final que é a construção de saberes e intervenções no meio social a partir dos dados 

coletados.  

As entrevistas foram orientadas por um roteiro semi-estruturado de dezenove questões 

abertas, elaboradas a partir do problema desta pesquisa e os objetivos a serem alcançados. No 

início da entrevista este roteiro foi apresentado às respondentes e esclarecido que toda a 

narrativa seria gravada num MP4. Posteriormente as entrevistas foram arquivadas no 

computador, transcritas e enviadas para as respondentes a fim de que elas lessem, 

confirmassem as informações fornecidas e autorizassem a sua utilização nesta pesquisa. Após 

a sistematização dos dados coletados, as narrativas foram organizadas e analisadas. 

A técnica utilizada para o tratamento dos dados foi a análise de conteúdo, que segundo 

Bardin (1979) se caracteriza por um conjunto de técnicas das comunicações, visando obter 

por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das 

mensagens, indicadores que permitam construir inferências sobre conhecimentos relacionados 

às condições de produção/recepção dessas mensagens. 

 

Nesse sentido, a análise de conteúdo assenta-se nos pressupostos de uma 

concepção crítica e dinâmica da linguagem. Linguagem aqui entendida, 

como uma construção real de toda a sociedade e como expressão da 

existência humana que, em diferentes momentos históricos, elabora e 

desenvolve representações sociais no dinamismo interacional que se 

estabelece entre linguagem, pensamento e ação (FRANCO, 2003, p. 14). 

 

 Torna-se importante salientar, tomando como referência Triviños (1995), que a opção 

em se utilizar o método de análise de conteúdo nos textos escritos justifica-se por que se 

constitui num material estável e objetivo que é possível recorrer quantas vezes forem 

necessárias. O autor ainda pontua que: 

 
Talvez pela influência positivista, Bardin enfatiza os aspectos 

―quantitativos‖ que podem ser enfocados pelo método. Nós, ao invés, 

ressaltamos, precisamente, a importância do método no campo da pesquisa 

qualitativa. Outra idéia essencial da delimitação do conceito que analisamos 

é a da ―inferência‖ que pode partir das informações que fornece o conteúdo 

da mensagem, que é o que normalmente ocorre, ou de premissas que se 

levantam como resultado do estudo dos dados que apresenta a comunicação 

(TRIVIÑOS, 1995, p. 160). 
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Os conceitos que nortearam o aporte teórico desta pesquisa foram: estágio 

supervisionado, memória, representações sociais, saberes e identidade docente. Em relação à 

prática da pesquisa, Gatti (2002, p. 62) pontua que ―[...] a pesquisa é um cerco em torno de 

um problema [...]‖, e que é necessário a utilização de estratégias diferenciadas para se 

capturar os dados almejados. ―O desenvolvimento de habilidades para a pesquisa só se faz no 

próprio trabalho de pesquisa‖ (ibidem).  

Para a autora não existem metodologias prontas que resolvam problemas e 

dificuldades que surgem no desenvolvimento da pesquisa, é na prática que se desenvolve 

estas habilidades. No diário de campo é importante se registrar tanto as regularidades quanto 

as irregularidades, pois este registro possibilitará intervenções e avaliações futuras que só 

trará crescimento ao trabalho do pesquisador. As informações bibliográficas devem ser 

analisadas com criticidade se estabelecendo contrapontos com a própria vivência do 

pesquisador. ―A partir dessa base é que o pesquisador tem condições de desencadear análises 

e inferências, caso contrário fica-se no óbvio ou no senso superficial‖ (GATTI, 2002, p. 65). 

O ato de pesquisar é um constructo social que demanda uma postura de sempre rever a 

própria prática nas interlocuções com os sujeitos sociais que em conjunto se dispõem a gerar 

novos conhecimentos. 

 

2 Estrutura do trabalho da pesquisa 

 

Na seqüência apresenta-se um plano de sistematização da estrutura desta dissertação 

que se encontra dividida em quatro capítulos organizados da seguinte maneira:  

O primeiro capítulo, Breve histórico da educação brasileira: séculos XIX e XX, tem 

como marco de referência inicial o século XIX, a partir da chegada da família real portuguesa 

em terras brasileiras, em 1808. O eixo que norteou esta análise foi a formação de professores, 

destacando as bases que deram origem à institucionalização da Prática de Ensino como 

componente curricular, na perspectiva da implantação no Brasil de um modelo de educação 

que teve suas bases ideológicas no pensamento liberal vigente na Europa naquele momento 

histórico. O capítulo também apresenta o processo de feminização do magistério, bem como a 

relação entre a cultura escolar e o processo de escolarização do Brasil no século XX. 

No segundo capítulo, A docência no Ensino Superior: gênese e formação, buscou-

se analisar a origem do ensino superior no Brasil, a formação docente na perspectiva do 

professor universitário desde os seus primórdios até os dias atuais, contextualizando a 
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implantação das Licenciaturas no Brasil, com destaque para o curso de Licenciatura em 

Geografia. Apresenta também uma discussão sobre os fundamentos teóricos do estágio 

supervisionado, dos saberes e da prática no ensino de Geografia; analisa os conceitos de 

memória, representações sociais e trabalho docente na formação da identidade no exercício da 

docência. 

O terceiro capítulo, O lugar da pesquisa: o município, a universidade e o curso de 

Licenciatura em Geografia da UESB, apresenta o cenário da pesquisa, tendo como pano de 

fundo a caracterização do município de Vitória da Conquista, tanto nos seus aspectos atuais 

como na sua trajetória histórica. Neste contexto, a Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia - UESB é analisada como campo empírico desta pesquisa, bem como o curso de 

Licenciatura em Geografia, espaço de atuação no passado e no presente das protagonistas 

deste estudo.  Também são apresentadas, de forma sistematizada, as demais instituições de 

ensino superior da cidade e suas contribuições para o desenvolvimento da Educação no 

município e entorno.  

O quarto e último capítulo Fazer e ser professora: trajetórias de vida na prática da 

teoria e na teoria da prática, é o resultado da análise dos dados coletados por meio de fontes 

escritas e orais, procurando responder às indagações que nortearam a problemática que deu 

origem a esta pesquisa. 

 Nas considerações finais buscou-se socializar algumas reflexões sobre o estudo 

realizado, com o objetivo de contribuir acerca da análise sobre o estágio supervisionado e a 

prática de ensino, na perspectiva dos saberes, da memória e das representações sociais do 

professor, como categorias fundantes que possuem uma relação direta com a construção da 

identidade do professor. 
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1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: SÉCULOS 

XIX E XX  

 

Este capítulo pretende apresentar um breve histórico da educação brasileira, tendo 

como marco de referência inicial o século XIX, a partir da chegada da família real portuguesa 

ao Brasil, em 1808. O eixo que norteará esta análise será a formação de professores, tanto 

para o ensino básico como para o ensino superior, na perspectiva da implantação no Brasil de 

um modelo de educação que terá suas bases ideológicas no pensamento liberal vigente na 

Europa naquele momento histórico. 

 

1.1 A herança do Império para a educação no Brasil 

 

A herança colonial deixou como legado para a sociedade brasileira da época, segundo 

Azevedo (1996, p.550) uma ―[...] paisagem escolar, sem colorido e sem relevo [...]‖, que só 

veio apresentar mudanças significativas com a instalação da corte portuguesa no Brasil. 

Foram várias as ações implementadas por D. João VI após sua chegada ao Brasil, dentre elas, 

a criação da Imprensa Régia em 1808, a organização da Biblioteca Nacional em 18l0 a partir 

da doação de sessenta mil volumes pertencentes a real Biblioteca do Palácio da Ajuda e 

trazidas por D. João VI (AZEVEDO, 1996, p. 551), a criação do Museu real em 1818 e a 

primeira revista ―As variações ou ensaios de Literatura‖ em 1813. Em relação à questão 

educacional, Azevedo destaca que:  

 
[...] quase toda a obra escolar de D. João VI, impelida pelo cuidado de 

utilidade prática e imediata, pode-se dizer que foi uma ruptura completa com 

o programa escolástico e literário do período colonial, [...] ela representa, 

[...] não só uma das fases mais importantes de nossa evolução cultural, mas o 

período mais fecundo em que foram lançadas por D. João VI os germes de 

numerosas instituições nacionais de cultura e educação (AZEVEDO, 1996, 

p. 552-553).    

 

Villela ressalta também que, 

 
[...] a inusitada transferência da Família real e sua Corte vem colaborar para 

acelerar um processo que já se encontrava em andamento. A partir de então, 

algumas medidas seriam tomadas em relação à instrução, mas, sobretudo, em 

relação à instrução em nível superior, com o objetivo de formar quadros que 

dariam suporte ao aparelho administrativo que aqui se implantava. As 

medidas relativas à organização da instrução elementar foram, de início, bem 

mais tímidas, ficando esse nível de ensino, por muito tempo ainda, quase 

totalmente restrito à esfera privada, ou seja, por conta das famílias [...] 

(VILLELA, 2007, p. 98). 
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Fica evidente que aquele momento para o contexto brasileiro se apresentou como um 

divisor de águas, em que as possibilidades de mudanças se materializaram em ações 

significativas, que mesmo circunscritas a um determinado recorte espacial, neste caso a antiga 

capital colonial e o Rio de Janeiro, permitiu antever transformações significativas na 

sociedade brasileira. Em relação à questão educacional, com o objetivo de promover a 

semente do processo de unificação do ensino, ocorreu a adoção de métodos de aprendizagem 

a fim de que a diversidade de formação (família, igreja, preceptores, etc) pudesse ter um único 

objetivo, uma só visão.  

 Conforme Villela, 

 
Formas dispersas de ensino e aprendizagem iriam coexistir por muito tempo, 

mas é no início do século XIX, sob o reinado de D. João VI, que se inicia um 

controle progressivo do estado sobre a educação formal e as primeiras 

iniciativas para organizar um sistema de instrução primária (VILLELA, 

2007, p. 99). 

 

Contudo, somente a partir da proclamação da Independência do Brasil em 1822 e 

implementação do Império brasileiro, é que foi se perceber uma nova orientação na política 

educacional, culminando com a lei de 15 de Outubro de 1827 que determinou a criação de 

escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos.  

Sobre esta questão Villela, traz a seguinte contribuição, 

 
A partir daquele ―estatuto‖, tem início um processo de homogeneização, 

unificação e hierarquização em relação às iniciativas diversificadas que 

caracterizam a fase anterior. No entanto, se em termos legais o caminho 

estava aberto, as primeiras iniciativas mais efetivas só ocorreriam mais tarde, 

com o Ato Adicional de 1834 e a política de transferir para as províncias a 

responsabilidade pela formação de seus quadros docentes (VILLELA, 2007, 

p. 100). 

 

Na perspectiva de Azevedo (1996, p. 555), o Ato Adicional de 1834 invalidou a 

primeira iniciativa legal de organização de um sistema nacional de instrução básica, 

evidenciando que na verdade o que era proclamado nos discursos oficiais dos dirigentes da 

época, profundamente influenciados pelas idéias liberais iluministas, em relação à 

importância da educação enquanto elemento constitutivo de uma identidade nacional, pouco 

se verificava na prática. Havia uma distância significativa entre o que era apregoado como 

ideal e o que se realizava efetivamente no campo educacional, haja vista este processo de 

descentralização da instrução primária e secundária, que de imediato tirava da administração 

nacional a responsabilidade com o processo de escolarização das minorias, ficando a seu 

encargo, em síntese, apenas o ensino superior, num processo evidente de elitização do ensino. 
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 Entretanto, se contrapondo a este ponto de vista de Azevedo (1996), Gondra e 

Schueler (2008) nos apresentam um cenário bem mais promissor da instrução pública e da 

formação docente no século XIX: 

 
Embora submetidos a condições de diferenciação e hierarquização, ao longo 

do século XIX, nas diversas províncias do Império, foram evidentes os 

esforços no sentido de promover a uniformização do trabalho docente, ao 

mesmo tempo em que se pretendia transformar a forma escolar em modo 

privilegiado e obrigatório de educação, controlado e fiscalizado pelo Estado. 

Dispositivos disciplinares constituídos por um conjunto de regras, lei, 

regimentos e instruções normativas procuraram unificar a estrutura e o 

funcionamento da organização escolar no âmbito da Corte, incluindo as 

práticas de recrutamento docente para os três níveis de ensino: primário, 

secundário e superior (GONDRA e SCHUELER, 2008, p. 171-172). 
 

Gondra e Schueler também destacam que, 

 
Na maior parte do Império, em que pesem as diferenças regionais e a 

diversidade de sistemas públicos provinciais constituídos, sobretudo, após o 

processo de descentralização das competências em matéria educacional, os 

regulamentos e normas de instrução pública primária e secundária 

procuraram estabelecer regras e princípios de seleção, formação, 

recrutamento, licenciamento e controle dos professores públicos e 

particulares, tentando uniformizar, conformar, homogeneizar e disciplinar os 

diversos modos de ser professor no século XIX (GONDRA; SCHUELER, 

2008, p. 172). 

 

Nesta perspectiva, como se pensar a formação dos professores que atuavam nos 

espaços de escolarização da época? Tanuri (1970, p. 14), ao analisar a maneira como os 

professores do ensino público adquiriam seus conhecimentos, explica: ―[...] as primeiras 

instituições brasileiras fundadas com o objetivo, embora não exclusivo nem específico de 

formar o professor primário, foram as próprias Escolas de Primeiras Letras [...]‖. A utilização 

do Método Lancaster, ou seja, o ensino mútuo, nestas escolas para a instrução das massas, era 

uma alternativa bem aceita que poderia levar a escolarização aos pontos mais distantes da 

província, neste sentido, o preparo dos docentes se restringia à compreensão do método. 

Havia uma necessidade latente de um espaço para formação docente. 

De acordo com Villela, 

 
No Brasil, esse processo de institucionalização da formação docente teria 

início a partir das décadas de 30 e 40 do século XIX, com o surgimento das 

primeiras escolas normais provinciais [...]. No entanto, apesar do 

pioneirismo, durante todo o século XIX esse tipo de formação se 

caracterizaria por um ritmo alternado de avanços e retrocessos, de 

infindáveis reformas, criações e extinções de escolas normais (VILLELA, 

2007, p. 101). 
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 O processo de implantação dos espaços escolares para a instrução pública, mesmo 

com os entraves políticos e sociais do período imperial, prosseguia e conseqüentemente as 

demandas por professores também aumentava. Foi neste contexto que se organizou, em 1835, 

a primeira Escola Normal brasileira, em Niterói-RJ, com o objetivo de contribuir para uma 

melhoria na formação docente, tendo inicialmente um curso com duração de dois anos em 

nível secundário. 

 Conforme Schaffrath, 

 
As concepções iluministas, e com elas a crença de que a educação seria o 

vetor de formação dos cidadãos e dos quadros que iriam compor o estado 

Moderno, fizeram com que a instrução pública se tornasse uma das 

prioridades nos governos europeus e nas novas nações americanas. Neste 

sentido, a estruturação de escolas de formação docente se fazia necessário a 

fim de difundir os padrões culturais e morais indispensáveis à consolidação 

dos Estados Nacionais (SCHAFFRATH, 2008, p. 142).   

 

Na primeira Escola Normal do Brasil, o currículo não se diferenciava muito das 

escolas primárias, sendo inseridas noções básicas de didática e leitura. A formação que era 

oferecida englobava então ler e escrever pelo método de Lancaster, efetuar as quatro 

operações matemáticas e proporções, noções da língua pátria, elementos básicos de Geografia 

e princípios de moral cristã (TANURI, 1970, p.16). A lentidão no processo de formação 

docente e o alto índice de evasão deram origem a diversas críticas ao desempenho da Escola 

Normal de Niterói na sua fase inicial de implantação, contudo, segundo Schaffrath (2008, 

p.152) ―[...] a Escola Normal fluminense [...] foi a precursora do projeto público, gestado 

pelas elites, para a formação de professores no Brasil e a partir dela muitas outras Escolas 

Normais foram estruturadas em todo país‖.  

 Segundo Villela, 

 
A experiência com as escolas normais nascia, assim, num momento em que 

a política educacional em várias províncias se caracterizava pela busca de 

uma uniformidade por meio da instrução. O movimento de criação das 

escolas normais inseria-se, segundo alguns dirigentes provinciais, numa 

espécie de cruzada pelo bem comum da sociedade. Elas formariam aqueles 

homens a quem caberia, por missão, elevar o nível intelectual e moral da 

população, unificando padrões culturais e de convivência social (VILLELA, 

2007, p. 104). 
 

A partir destas análises surgiram algumas indagações: Quais outros espaços escolares 

eram ocupados pelos docentes no século XIX? Que papéis desempenhavam estes professores? 

A sociedade do XIX pouco se modificou com a independência, permanecia privilegiando os 

homens livres e detentores de posses, em detrimento daqueles que não tinham acesso a bens e 



21 

 

 

 

nem à liberdade. A mulher, tratada com superioridade pelo homem, e ao qual se submetia, se 

enclausurava nas casas-grandes, cumprindo a sua função de esposa e mãe ao molde de uma 

sociedade patriarcal. A criança, tratada como anjo até os cinco ou seis anos e posteriormente 

como demônio, segundo Gilberto Freyre, tinha jeito de adultos em miniatura. Era uma 

sociedade normatizada pelos interesses materiais de uma oligarquia rural, em que se 

aprofundava cada vez mais a distância entre a elite e as classes populares (AZEVEDO, 1996, 

p. 563).  

 Desta maneira, vamos encontrar este professor atuando em diversos espaços escolares 

e se adequando ao contexto oligárquico da época. Vasconcelos (2005) apresenta uma 

categorização da educação doméstica realizada no XIX destacando os lugares onde se 

territorializava estas relações de ensino-aprendizagem: 

 
Professores particulares: também chamados de mestres particulares ou 

mestres que davam lições ―por casa‖, [...]. 

Preceptores: eram mestres ou mestras que moravam na residência da família, 

às vezes, estrangeiros, contratados para a educação das crianças e jovens da 

casa [...]. 

Aulas-domésticas: eram aulas ministradas no espaço da própria casa, por 

membros da família, mãe, pai, tios, tias, avós, ou até mesmo pelo padre 

capelão, [...]. 

Mestre-escola: eram mestres que ministravam aulas em sua própria casa para 

crianças e jovens de diversas famílias, [...]. 

Colégios particulares: eram espaços destinados à educação e instrução de 

crianças e jovens (VASCONCELOS, 2005, p. 12-13). 

 

A autora afirma ainda que a educação nas casas era uma opção educacional das elites 

que pretendia dar uma instrução diferenciada para seus filhos, sendo esta prática reconhecida 

oficialmente, e que convivia com a existência de escolas públicas e colégios particulares 

precarizados pela própria negligência do Estado que efetivamente não assumia o papel de 

responsabilidade pelo ensino primário. Havia exceções como o Colégio Pedro II, um 

estabelecimento oficial de ensino preferido pela elite urbana e aristocracia cafeicultora do 

Império (VASCONCELOS, 2005, p.15, 50). 

É neste universo educativo que se insere o docente do XIX, segundo Nóvoa (1995, 

p.16) um profissional que não devia saber demais, nem de menos; não devia se misturar com 

o povo, nem com a burguesia; não devia ser pobre, nem rico; não era funcionário público, 

nem profissional liberal; ou seja, a representação social que se tinha do docente era muito 

próxima do sacerdócio. As marcas destas representações perpassaram as décadas e os séculos 

e observa-se que até nos dias atuais ainda é comum este discurso da docência como 
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sacerdócio tanto da parte dos gestores, sejam eles públicos ou privados como da parte dos 

próprios professores, que ainda não se libertaram desta visão idílica do magistério. 

Gondra e Schueler afirmam: 

 
De um modo geral, a leitura dos documentos oficiais nos dão a ver um 

movimento de elaboração de representações sobre a missão social da 

profissão, denotando estratégias de constituição de um lugar privilegiado 

para os professores na ação de civilizar o povo e construir a nação [...]. A 

idéia de missão procurava equiparar o docente ao sacerdote. A imagem se 

via reforçada pela presença significativa da religião e da moral cristã nos 

currículos da escola elementar e nos exames de seleção e certificação do 

magistério (GONDRA; SCHUELER, 2008, p. 172). 

  

De acordo com Aranha,  

 
[...] no século XIX ainda não há propriamente o que poderia ser chamada de 

uma ‗pedagogia brasileira‘. No entanto, alguns intelectuais, influenciados 

por idéias européias tentam imprimir novos rumos à educação, ora 

apresentando projetos de lei, ora criando escolas (ARANHA, 1996, 

p.151).  

 

Villela (2007, p. 131) analisando a trajetória da profissão docente no Brasil do XIX na 

perspectiva do projeto conservador que a instituiu afirma que neste projeto ―se inseriram as 

escolas normais, que se encarregariam de definir os saberes e as formas de fazer dos futuros 

professores‖. 

Assim, se a herança colonial para o Império foi uma ―[...] paisagem escolar, sem 

colorido e sem relevo [...]‖, (AZEVEDO, 1996, p. 550), o governo Imperial apresentou 

avanços e recuos. Se por um lado deixou como herança para a República uma massa 

populacional de analfabetos desprovidos de capital cultural, uma rede escolar primária 

precária e uma escola secundária freqüentada pelos filhos da elite aristocrática; por outro lado 

―[...] o discurso de valorização da formação docente pelas Escolas Normais‖ (GONDRA; 

SCHUELER, 2008, p. 197) na sociedade do oitocentos, propiciou a legitimação de um 

modelo escolar e de um projeto de  formação de professores que foi reafirmado na República 

pelos grupos escolares e consolidado no Estado Novo através da implementação do ideário da 

Escola Nova. 

 

1.2 O legado do período republicano para a Educação no Brasil 

 

A Educação brasileira no início do século XX foi marcada por uma série de 

acontecimentos que selou o processo de institucionalização do ensino público no Brasil.  
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Segundo Vidal e Faria Filho, 

 
A ruptura com o passado educativo, expressa no repúdio à escola régia e à 

escola primária de letras, paulatinamente se consolidaria numa negação à 

educação exercida no Império. A renovação educacional do Distrito Federal, 

apresentada naquele momento ao lado da reforma mineira, assumiria a 

posteriori a preponderância nas iniciativas reformistas dos anos 1920 

(VIDAL e FARIA FILHO, 2005, p. 37). 

 

O quadro sócio-econômico da época, de inserção do Brasil num modelo capitalista de 

desenvolvimento gerou novas necessidades para o Estado, dentre elas, mão-de-obra 

escolarizada e especializada que suprisse as demandas do mercado industrial que se 

encontrava em franco processo de expansão no eixo Rio/São Paulo. Este crescimento da 

atividade industrial foi, em parte, fruto da crise econômica que atingiu a monocultura cafeeira, 

resultado dos reflexos da queda da Bolsa de Nova Iorque em 1929, e da infra-estrutura de 

transportes e serviços que esta atividade econômica gerou para o governo brasileiro, que 

naquela conjuntura estava sediado no Rio de Janeiro.  

 O período da República no Brasil se caracterizou por um aumento no processo de 

urbanização, o eixo Rio de Janeiro - São Paulo firmou-se como centro político e econômico 

do país, instaurou-se a política do Café com Leite, que se definia pela alternância de 

presidentes mineiros e paulistas no poder. No âmbito mundial eclodiu a I Grande Guerra, e 

aqui no Brasil, a intensa chegada de imigrantes europeus foi gradativamente alterando o 

cenário rural e urbano. No campo, a mão-de-obra escrava cedeu espaço para a mão-de-obra 

mais qualificada do imigrante, e na cidade os imigrantes se inseriram, enquanto força de 

trabalho, nas indústrias, contribuindo decisivamente para a construção de uma representação 

de classe operária na mentalidade do trabalhador das indústrias brasileiras. ―Em meio a tudo 

isso, a escola despontava como mais um símbolo do grau de civilização atingido pelos 

núcleos urbanos. A modernização atingia também o campo educacional‖ (SOUZA, 2008, p. 

37). 

 Ainda segundo Souza, 

 
Nos anos que se seguiram à proclamação da República, em vários estados 

brasileiros, os governos estaduais buscaram implementar reformas da 

instrução pública, visando a instituir um moderno aparelho de ensino para a 

promoção da educação popular. De modo geral, os dispositivos legais 

incorporaram os princípios liberais de educação, estabelecendo a 

obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário, o caráter laico da 

educação e fixando o compromisso formal do poder público em ampliar as 

oportunidades educacionais mediante a multiplicação das escolas e a 

elevação do número de matrículas (SOUZA, 2008, p. 37). 
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Desse modo fez-se necessário a adoção de medidas que garantissem a eficácia do 

sistema de ensino em processo de implantação. O investimento no processo de formação 

científica e prática dos professores através das Escolas Normais e Escolas-Modelo, foi um dos 

mecanismos no qual o governo republicano se alicerçou para garantir o ―sucesso‖ dos projetos 

destinados à melhoria da Educação, uma vez que ―[...] deveria a escola popular colaborar na 

importantíssima obra de consolidação da nação brasileira, veiculando valores cívico-

patrióticos, por meio dos quais cultivaria nas novas gerações o amor pela pátria‖ (SOUZA, 

2008, p. 37).
 

 Assim, em meio a uma realidade em que, por um lado, havia uma intensa motivação 

por reformas educacionais atrelado a ―[...] efetivação de um projeto particular de sociedade 

[...]‖ (CARVALHO, 1998, p. 26), por outro lado, após a I Guerra Mundial, o advento da 

Semana de Arte Moderna e as revoltas tenentistas, permitiam que viessem à tona insatisfações 

econômicas, sociais e políticas que refletiam decisivamente no ideal de sociedade planejado 

pelos idealistas republicanos.  

Conforme Nunes (2000, p. 11) a crise da República Velha e da oligarquia pôs em cena 

nas décadas de 1920 e 1930 um grupo de intelectuais, dentre eles, Anísio Teixeira, Fernando 

Azevedo e Lourenço Filho, que procuraram apresentar uma proposta ―[...] que superasse os 

obstáculos políticos, sociais e culturais da sociedade brasileira mediante projetos político-

educativos [...]‖ e através destes projetos ―[...] instaurar a modernidade, isto é, a civilidade, a 

racionalidade, a urbanização, a disciplina de uma sociedade capitalista‖. 

 Nunes destaca ainda, 

 
Não referendamos o discurso da competência que aponta os intelectuais 

dessa geração como os primeiros educadores profissionais, mas 

reconhecemos que, nas décadas de vinte e trinta, as reformas de instrução 

pública por eles conduzidas, nas diversas capitais brasileiras, criaram espaço 

para imprimir por meio de escolas específicas a marca de uma especialização 

que antes não existia e se diversificou, exigindo não só mudanças 

curriculares nas antigas escolas de formação, mas também sua expansão e a 

definição de uma regulamentação de acesso e carreira que colocaram em 

evidência novas versões do papel docente e de papéis a ele ligados no 

interior da escola (NUNES, 2000, p. 11). 

 

Foi neste contexto que se criou, em 1932, o Instituto de Educação no Rio de Janeiro, 

que teve até 1935 uma gestão partilhada entre Lourenço Filho, diretor do Instituto, e Anísio 

Teixeira, diretor da Instrução Pública do Distrito Federal, (VIDAL, 2001, p. 20). Este foi o 

centro de excelência da época para formação de professores. Neste espaço foram pesquisados, 
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analisados, debatidos, incutidos e socializados para todo Brasil os ideais da Escola Nova e sua 

base teórica. 

 Segundo Vidal, 

 
As seguidas reformas da instrução pública implementadas por Carneiro Leão 

(1922-1926), Fernando de Azevedo (1927-1930) e Anísio Teixeira (1931-

1935) tinham produzido o solo fértil e consolidado uma nova fórmula de 

organização administrativa e pedagógica do ensino, de orientação laica, que, 

não negando as conquistas da escola graduada, apresentava outros contornos 

às práticas e aos saberes escolares (VIDAL, 2005, p. 14). 

 

Le Goff (1996, p. 26) pontua que ―[...] cada época fabrica mentalmente a sua 

representação do passado histórico‖. Nesta perspectiva, a Revolução de 1930 se traduziu num 

marco temporal de consolidação do capitalismo no Brasil e de implementação de mudanças 

estruturais no sistema de escolarização que se refletiu na espacialização do ensino secundário, 

profissionalizante e superior e também na formação docente. Segundo Libâneo (2008, p.134) 

―[...] nos dez primeiros anos que se seguiram, houve um desenvolvimento do ensino jamais 

registrado no país‖.  

 

1.2.1 A institucionalização da prática de ensino nos cursos de formação de professores 

 

Na história da formação dos professores vários saberes têm se articulado com o 

objetivo de construir uma prática docente que estivesse alicerçada num compromisso com o 

processo de ensino-aprendizagem, levando-se em consideração, obviamente as realidades e os 

contextos de cada momento histórico. Conforme Pimenta, ―[...] a atividade do professor é o 

ensinar. Na sua acepção corrente, é definida como uma atividade prática. O professor em 

formação está se preparando para efetivar as tarefas práticas de ser professor‖ (PIMENTA, 

1999, p. 10). 

 A educação brasileira passou a vivenciar a perspectiva da renovação escolar, reformar 

a sociedade pela educação, ou seja, renovar a escola para renovar a sociedade. Discursos e 

práticas educativas perpassavam por temáticas como: escola ativa, educação e democracia, 

escola para todos, formação integral do aluno e do professor, desenvolvimento infantil, a 

importância da experimentação e da observação, a prática da leitura, a relevância da produção 

científica docente, a capacidade individual, a autonomia do aluno dentre vários outros temas. 

Neste contexto foi criado o Instituto de Educação, como já citado anteriormente, com o 

principal objetivo de difusão deste ideário escolanovista através da educação desde as séries 
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iniciais e culminando com a formação docente através do Curso Normal no nível secundário e 

superior.  

 De acordo com Lourenço Filho (apud, VIDAL, 2001, p. 113) o currículo do curso 

Normal era agrupado em seções, permitindo uma formação no qual haveria a integração entre 

conteúdo e prática. As seções se apresentavam da seguinte maneira: 

 
I Seção: Biologia Educacional e Higiene; 

II Seção: História e Filosofia da Educação, Educação, Educação Comparada 

e Administração Escolar; 

III Seção: Psicologia Educacional e Sociologia Educacional; 

IV Seção: Matérias de Ensino Primário; 

V Seção: Matérias de Ensino Secundário; 

VI Seção: Desenho e Artes Aplicadas; 

VII Seção: Música; 

VIII Seção: Educação Física, Recreação e Jogos; 

IX Seção: Prática de Ensino Primário; 

X Seção: Prática de Ensino Secundário. 

 

Segundo Vidal (2001, p. 117), esta nova forma de organização curricular dava ênfase à 

diferença da Educação na perspectiva escolanovista, destacando suas propostas em relação às 

teorias de ensino vigentes naquele contexto histórico. As matérias do currículo preparavam o 

professor para a atividade docente através de ―subsídios técnicos‖ e de ―conteúdo‖, entretanto 

―[...] a qualidade da docência só poderia ser aferida e aprimorada na experiência de sala de 

aula. Daí, a ênfase em Prática de Ensino‖. Nesta perspectiva Vidal destaca que, 

 
Prática passava a ser uma atividade também científica, com procedimentos 

determinados, em seqüência estabelecida por professores especialistas em 

harmonia com os interesses da escola primária, emitidos pelo diretor e pelo 

corpo docente. Passava a ser disciplina, nomeada como tal, ocupando três 

trimestres do segundo ano do curso regular de formação de professores, com 

uma carga semanal mínima de doze horas [...]. A cada trimestre, Prática 

desdobrava-se em uma atividade específica: observação, participação e 

direção; com preparo singular (VIDAL, 2001, p. 117-118). 

 

Ao olharmos para as décadas que antecederam este marco temporal e observarmos a 

trajetória da Educação no Brasil é possível verificar o nível de exigência e o padrão de 

qualidade no processo de formação de professores no contexto da Escola Nova. A formação 

docente no Império e na República ocorria de forma aligeirada, o docente vivenciava este 

processo na prática das aulas ministradas nas Escolas de Primeiras Letras. 

A criação do Instituto de Educação e a veiculação dos ideais escolanovistas através de 

um conjunto de propostas teórico-metodológicas que privilegiavam a formação docente, 
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associando a importância de uma base epistemológica a uma seqüência planejada de 

atividades práticas, marcaram um novo momento da profissionalização da docência. A 

perspectiva científica no processo de formação do professor através do uso de técnicas como a 

coleta, observação e análise dos dados aguçou o olhar do futuro docente para que se 

disciplinasse no sentido de perceber, além da aparência, como acontecia o processo de ensino-

aprendizagem e estabeleceu um grande diferencial entre a formação docente no período do 

Império e da República Velha e o período do Estado Novo.  

 Neste sentido a disciplina Prática de Ensino se revestiu de uma importância 

fundamental no currículo do curso de formação docente, uma vez que ela, enquanto 

componente curricular era responsável por todas as atividades que envolviam o ―fazer‖ 

docente na perspectiva da teoria adquirida nas matérias do curso. 

 
Porque o ensino é exatamente uma prática, uma técnica, uma arte. Porque, 

no ensino, há que saber fazer não simplesmente que saber dizer como já se 

fez, ou seja, se poderá ou deverá fazer. Aprende-se a fazer, fazendo. Se 

quisermos, pois, formar professores, teremos que pô-los em situações reais 

de ensino, em face de classes reais, vivendo experiências reais. 

(LOURENÇO FILHO, 1945, p. 35, apud, VIDAL, 2001, p.118). 

 

E qual era o papel dos professores de Prática de Ensino neste contexto? Qual o nível 

de exigência que se estabelecia para esse profissional a fim de que as metas no processo de 

formação do futuro professor fossem alcançadas? De que maneira o professor de Prática de 

Ensino se relacionava com os demais docentes das diversas matérias, para que a formação das 

alunas ocorresse de maneira integral? 

 Vidal (2001, p. 120-121) destaca que estes professores assumiam a responsabilidade e 

a tarefa de melhoria do ―trabalho docente‖. Era exigido deles que se atualizassem através das 

publicações mais recentes e organizassem conferências para estabelecer trocas com os demais 

docentes e também para a uniformização dos trabalhos realizados. Deveriam também ter 

contatos individuais com as professorandas, a fim de auxiliá-las no processo de planejamento 

e preparação para o exercício da profissão.  

A autora também faz referência a outro sujeito social, cujo papel era fundamental para 

que esta engrenagem se movimentasse de forma produtiva; era o corpo docente da escola 

elementar que atuava no espaço onde esta Prática se efetivava, a Escola Primária. Conforme 

Vidal (2001), era responsabilidade do próprio Lourenço Filho designar as professoras para 

esta função pelo período de dois anos, em que exerceriam as seguintes obrigações: 
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[...] estar à disposição da Escola para reuniões técnicas, atividades 

extraclasses e estudos, por período de até duas horas diárias além do horário 

regular; freqüentar cursos indicados pelo Diretor da Escola de Professores e 

executar trabalhos de pesquisa e organização de material didático com todas 

essas atribuições, não é de estranhar que as professoras da escola elementar 

se afirmassem como orientadoras de ensino (VIDAL, 2001, p. 121 – grifo 

nosso). 

 

É interessante observar como todos os sujeitos sociais envolvidos no processo de 

produção de uma nova ―cultura pedagógica‖ no Instituto de Educação, (VIDAL, 2001, p. 154) 

exerciam diversos papéis e atribuições no objetivo único de forjar um novo professor, um 

docente que deveria dominar a ciência da infância, ser um excelente observador, provocador e 

condutor da iniciativa infantil e que não apenas tivesse o domínio dos conteúdos e os métodos 

de ensino, mas fosse um especialista no processo ensino-aprendizagem e no desenvolvimento 

cognitivo da criança (PERES, 2005, p.121). Todo este contexto marcou profundamente uma 

nova etapa na profissionalização docente tanto no Rio de Janeiro quanto na maior parte do 

território brasileiro, uma vez que o Instituto exerceu uma enorme influência por meio dos 

cursos de capacitação e de extensão que se estendia aos demais Estados da Federação. 

A importância da escola e do professor está ligada diretamente à cultura e aquilo que é 

prioritário em uma sociedade. Obviamente, tanto o Estado, quanto a família, as associações, 

os meios de comunicação têm sua parcela de contribuição na formação e (re)definição dos 

elementos culturais e do que é importante para a sociedade. Desta maneira, ao voltarmos o 

olhar para a trajetória do sistema educacional brasileiro e a formação dos professores nas 

últimas décadas é possível perceber uma alternância em relação a períodos em que este 

profissional teve maior ou menor prestígio social, a depender do que era prioritário para o 

Estado e para a sociedade naquele momento histórico.  

 Mendes (2004), analisando a contribuição de Ferreira (1999) no trabalho intitulado 

―Entre o Sagrado e o Profano: o lugar social do professor‖ comenta que o autor: 

 
[...] questiona o que teria acontecido com essa profissão que antes gozava do 

maior prestígio social. Com o intuito de buscar compreender o atual 

processo de desvalorização por que passa o magistério, ele constata que, até 

um determinado período, o professor era representado por elementos que 

poderiam vincular esta profissão a algo de ―sagrado‖ (MENDES, 2004, 

p.77).   
 

 A valorização do professor, principalmente na primeira metade do século XX, até 

aproximadamente a década de 1960, se apóia num contexto de ―forte expansão da 

escolaridade em todos os níveis‖ (PONTUSCHKA, 2007, p.90). A profissão era vista como 
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―sacerdócio, missão nobre, dom e vocação‖ (FERREIRA, 1999, p.71), sendo uma mão-de-

obra absolutamente necessária para a viabilização das metas de um país com uma política 

desenvolvimentista e que necessitava munir a sua população com as ferramentas mínimas 

necessárias no que se refere à escolarização. 

 Conforme Almeida o magistério no início do século, 

 
[...] era o trabalho intelectual e assalariado sem conotação pejorativa, era o 

estatuto conferido pelo conhecimento e pelo uso da inteligência. Tinha o 

poder de conceder uma palavra mais abalizada num meio ignorante. 

Conferia mobilidade social, mais liberdade pessoal e respeito entre as classes 

trabalhadoras. Possibilitava bem-estar econômico e pessoal (ALMEIDA, 

1998, p. 211). 

 

 Estas características associadas ao magistério nas primeiras décadas do século XX 

favorecia a inserção da mulher neste mercado de trabalho. Desta maneira, segundo Almeida 

(1998) gradativamente as portas começaram a se abrir para as mulheres ocuparem este espaço 

profissional até representarem a grande maioria, o que foi acontecendo de maneira 

progressiva até os dias atuais.  

 

1.3 A feminização do magistério 

 

Os cursos normais não tinham o objetivo de habilitar as mulheres a cursarem as 

faculdades isoladas, pelo contrário, intencionavam suprir a demanda de professores do ensino 

elementar. Desta maneira só passou a ocorrer um aumento do ingresso das mulheres 

brasileiras no ensino secundário e superior no início do século XX, ainda assim em proporção 

muito menor do que os homens. De acordo com Beltrão e Teixeira (2005, p. 24), no século 

XIX a mulher tinha dificuldade de acesso ao ensino elementar e a educação superior se 

restringia apenas à população masculina ―ficando as mulheres excluídas dos primeiros cursos 

de Medicina (1808), Engenharia (1810) e Direito, criados no país‖. 

A intensa entrada da população feminina nas universidades brasileiras, que veio 

ocorrer somente a partir dos anos 1970, foi um fenômeno que veio no bojo de mudanças mais 

amplas, como o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e sucessivas 

quedas nas taxas de fecundidade.  

Segundo Louro (2007) a trajetória de consolidação da profissionalização da docência 

no decorrer do século XX no Brasil foi marcada por um processo de mudança dos atores 

sociais responsáveis pelo exercício do magistério, uma vez que até aquele momento histórico 
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a maioria dos professores eram homens, sendo esta uma característica que prevalecia em 

função da herança jesuítica e da mentalidade conservadora da época.  

 
A reversão do hiato de gênero na educação é uma conquista feminina recente 

na história do Brasil. Durante o período colonial, as mulheres brasileiras 

foram simplesmente excluídas da parca educação formal existente no país. 

Foi apenas a partir da primeira metade do século XIX que começaram a 

surgir as primeiras instituições destinadas, especificamente, à educação 

feminina, num quadro de ensino dual, com claras especializações de gênero 

(BELTRÃO e TEIXEIRA, 2005, p. 24). 

 

Contudo, o que se observa é que a partir da institucionalização das escolas normais 

esta função vai sendo gradativamente assumida pela mulher. Quais os fatores que propiciam 

esta mudança de papéis no exercício do ser professor naquele contexto? Porque esta questão 

de gênero na educação marca o exercício da docência até os dias atuais? Conforme Louro, 

 
Ao serem criadas as escolas normais, a pretensão era formar professores e 

professoras que pudessem atender a um esperado aumento na demanda 

escolar. Mas tal objetivo não foi alcançado exatamente como se imaginava: 

pouco a pouco, os relatórios iam indicando que, curiosamente as escolas 

normais estavam recebendo e formando mais mulheres que homens [...]. O 

mais grave era que tal tendência não parecia ser uma característica apenas 

dessa província. Em algumas regiões de forma mais marcante, noutras 

menos, os homens estavam abandonando as salas de aula. Esse movimento 

daria origem a uma ―feminização do magistério‖ [...], fato provavelmente 

vinculado ao processo de urbanização e industrialização que ampliava as 

oportunidades de trabalho para os homens (LOURO, 2007, p. 449). 

 

 A possibilidade de ampliação do mercado de trabalho redirecionava a mão-de-obra 

masculina para outros setores possibilitando uma maior inserção da mulher no exercício do 

magistério, este fato ocorria num contexto de ampliação do movimento feminista na Europa e 

América do Norte, com forte influência na América Latina. ―Essas pioneiras só viam uma 

saída para romper com os mecanismos de subordinação feminina: a educação igual à dos 

homens e o direito de exercer uma profissão‖ (ALMEIDA, 1998, p. 34). Contudo, na 

perspectiva daquele momento histórico, os interesses que motivavam a inserção da mulher no 

mercado de trabalho pelo viés da educação eram outros bem mais ―superiores‖. Louro (2007) 

destaca que para a sociedade da época, 

 
[...] as mulheres tinham, ―por natureza‖, uma inclinação para o trato com as 

crianças, que elas eram as primeiras e ―naturais educadoras‖, portanto nada 

mais adequado do que lhes confiar a educação escolar dos pequenos [...]. O 

argumento parecia perfeito: a docência não subverteria a função feminina 

fundamental, ao contrário, poderia ampliá-la ou sublimá-la. Para tanto seria 
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importante que o magistério fosse também representado como uma atividade 

de amor, de entrega e doação (LOURO, 2007, p. 450). 

 

 Segundo a autora, a partir desta realidade, características típicas do universo feminino 

passam a ser relacionadas com o exercício da docência, como paciência, afetividade e 

abnegação. Reforçando assim a idéia de que o magistério deveria ser exercido na perspectiva 

do sacerdócio, incorporando a tradição religiosa da profissão, cujas marcas se deviam à 

influência do modelo de educação jesuítica implantada no período colonial. Desta maneira 

este novo momento do ser professor será marcado por dois embates primordiais, primeiro a 

possibilidade de a mulher exercer um novo papel que não se limitasse apenas à função de 

esposa e mãe, e segundo, o fato desta ―feminização‖ do magistério estar atrelada aos 

interesses da sociedade da época, através de representações docentes de ―trabalhadoras dóceis, 

dedicadas e pouco reivindicadoras‖ (LOURO, 2007, p. 450). 

 Nesta perspectiva Almeida (1998) trilha um percurso de análise em que são 

desconstruidos vários mitos relacionados à presença da mulher na docência, tendo como 

referência a história de vida de professoras primárias que atuaram no início do século XX. 

Um mito que é questionado pela autora é a atribuição da responsabilidade pela desvalorização 

do magistério ao ingresso feminino na profissão, esta argumentação é desconstruída na 

medida em que ela justifica que pelos dados coletados na imprensa da época, o magistério 

sempre foi desvalorizado, sendo, aliás, alvo de péssima remuneração salarial, e outro mito 

que é refutado é o da passividade da professora, a autora pontua que não existe 

fundamentação para esta afirmativa uma vez que ―todas as conquistas da profissão deram-se 

também com o concurso das professoras, o que não poderia deixar de ser, dado terem sido, 

quase sempre maioria‖ (ALMEIDA, 1998, p. 209). 

 Conforme Almeida,  

 
O magistério primário, como ocupação essencialmente feminina revelada já 

nesse período, possibilitou às mulheres, notadamente da classe média que se 

alicerçava no panorama socioeconômico do país, a oportunidade para 

ingressar no mercado de trabalho. A possibilidade de aliar ao trabalho 

doméstico e à maternidade uma profissão revestida de dignidade e prestígio 

social fez que ―ser professora‖ se tornasse extremamente popular entre as 

jovens e, se, a princípio, temia-se a mulher instruída, agora tal instrução 

passava a ser desejável, desde que normatizada e dirigida para não oferecer 

riscos sociais (ALMEIDA, 1998, p. 28). 

 

A autora também destaca, 

 
 Para as mulheres que vislumbraram a possibilidade de liberação econômica 

foi a única forma encontrada para realizarem-se no campo profissional, 
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mesmo que isso representasse a aceitação dessa profissão envolta na aura da 

maternidade e da missão (ALMEIDA, 1998, p. 28). 

 

Desta maneira verificou-se a legitimação de um novo momento do exercício da 

profissão docente, marcada por uma forte presença feminina, possibilitando uma formação 

integral, sem contudo dissociar esta formação do ideal de mulher e professora aceita pela 

sociedade da época. O momento foi ímpar para o ser mulher naquele contexto histórico, e os 

desdobramentos daquelas conquistas foi possível se verificar com maior intensidade no 

decorrer do século XX aliado às intensas mudanças que marcaram a educação brasileira 

naquele período.  

 

1.4 Cultura escolar e práticas educativas  

 

No final do século XX o processo de democratização do ensino, principalmente no 

Ensino Fundamental e Médio, foi relevante, resultando no acesso à escola um direito efetivo 

para a maioria da população brasileira. O crescimento na oferta de vagas veio atrelado a uma 

flexibilização do processo de avaliação do sistema educacional, resultando assim num 

crescente processo de deteriorização da qualidade do ensino paralelo a uma democratização 

do espaço escolar.  

Isto é perceptível principalmente nos resultados que têm sido apresentados nas últimas 

décadas pelo Ministério de Educação e Cultura referente aos constantes processos de 

avaliação do sistema educacional, desde as séries iniciais até o ensino superior. Obviamente 

que esta queda na qualidade do ensino está vinculada a uma série de fatores, como por 

exemplo: desvalorização do magistério, precariedade nos cursos de formação de professores, 

desestabilização dos núcleos familiares, perda de valores morais e éticos no contexto social, 

dentre outros. Estes fatores se entrelaçam, dificultando de maneira mais efetiva um 

crescimento real na qualidade do ensino no país.  

Segundo Souza (2008, p. 227) as crianças e os jovens que adentraram os portões dos 

espaços escolares brasileiros a partir da década de 1970 do século XX, vivenciaram um 

processo de escolarização bem diferenciado daquele recebido pelas gerações anteriores. 

―Tanto a organização do trabalho escolar quanto o currículo foram profundamente 

transformados‖. 

 
A extensão da escolaridade primária – obrigatória e gratuita – foi consagrada 

na Reforma de 1º e 2º Graus em 1971, com a instituição do ensino 
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fundamental de oito anos de duração. Em realidade, a então denominada 

escola de 1º Grau constituída a partir da fusão do ensino primário com o 

ensino ginasial, foi uma das mais significativas mudanças do período, 

repercutindo na organização da rede de ensino, na profissionalização do 

magistério e nas representações sociais sobre a educação escolar (SOUZA, 

2008, p. 228). 

 

Contudo Souza (2008, p. 228) observa que as maiores transformações ocorreram no 

Ensino Secundário, pois até aquele momento predominavam os conteúdos com a base 

filosófica humanista, o que era legitimado pela sociedade da época. Com a nova legislação 

estes conteúdos serão ―substituídos pela cultura científica e técnica orientada para o trabalho‖. 

A autora pontua que a mudança mais impressionante foi a profissionalização obrigatória de 

todo o Ensino de 2º Grau. ―Em menos de duas décadas, foram solapadas as culturas escolares 

instituídas no ensino primário e secundário brasileiro ao longo do século XX. Uma situação 

nova se inscrevia na paisagem educacional do país‖ (SOUZA, 2008, p. 229). 

 Ainda segundo Souza (2008, p. 267) a 
2
reforma de 1971 assinalou a extensão da 

escolarização obrigatória e a ―[...] tentativa de eliminação da dualidade do sistema 

educacional mediante a implantação de uma escola única de 1º e 2º Graus‖. Para a autora, 

 
A reordenação simplificava a estrutura educacional, imprimindo-lhe maior 

racionalidade atendendo, em certa medida, reivindicações democráticas 

como a extensão da escolaridade obrigatória e a maior articulação entre os 

ramos de ensino médio. Contudo, ela abalava significativamente modos de 

compreender e praticar o ensino, impactando as representações sociais sobre 

a escola pública e a cultura escolar (SOUZA, 2008, p. 268). 

 

 De que maneira as escolas receberam e vivenciaram as mudanças implantadas por 

meio da reforma de 1º e 2º Graus? Como contextualizar o espaço escolar após transformações 

tão profundas? Quais alterações tem sido possível se verificar na materialidade escolar após as 

inovações da década de 1970?  

 
Mudanças na cultura escolar costumam ocorrer de modo lento e 

imperceptível. Somente a história das instituições educativas pode 

reconstituir os enfrentamentos cotidianos, as estratégias e ações dos atores 

educacionais, o intricado e difícil movimento de apropriação das prescrições 

para o ensino no âmbito das práticas (SOUZA, 2008, p. 268). 

 

                                                 
2
 Os termos 1º e 2º graus foram institucionalizados para o Ensino Secundário através da Lei 5.692/71, a partir da 

Lei 9.394/96 (LDB) a Educação Básica passa oficialmente a se subdividir em Educação Infantil (primeira etapa), 

Ensino Fundamental (segunda etapa) e Ensino Médio (etapa conclusiva). 

Lei 5692/71 e Lei 9.394/96 disponível em <www.pedagogiaemfoco.pro.br> acesso em 28.05.2011 

 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/
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 As questões normativas relacionadas com a didática e a questão curricular foram 

implantadas formalmente nas escolas, porém a sua legitimação trilhou percursos diferenciados 

a depender da realidade de cada espaço escolar. Em relação ao processo avaliativo, a 

docência, que estava acostumada a uma maior rigidez no processo de avaliação do ensino-

aprendizagem, teve dificuldades para se adaptar a uma concepção mais flexível de avaliação 

com um maior peso qualitativo em detrimento do quantitativo. A ideologia da ditadura militar 

ecoou nos espaços escolares e conseqüentemente as práticas educativas relacionadas com o 

patriotismo e o civismo foram reforçadas, como por exemplo, o hasteamento da bandeira e o 

canto do Hino Nacional. 

 Segundo Souza, 

 
[...] a torrente de mudanças que assolaram as escolas públicas em pouco 

tempo – o crescimento excepcional do número de alunos matriculados, a 

renovação e ampliação do quadro docente, as pressões para modificação dos 

métodos de ensino e as estratégias de redução dos índices de evasão e 

repetência aliados aos baixos salários dos professores, precárias condições 

de trabalho e da rede física – redesenharam o quadro da educação pública, 

anunciando a emergência de uma nova cultura escolar e reiterando a 

percepção social de falência do ensino no país (SOUZA, 2008, p. 283). 

 

 Em meados dos anos 1980, quando a ditadura militar chegava ao final e iniciava-se o 

processo de redemocratização do país, as escolas no Brasil assumem de maneira plena uma 

nova roupagem no que tange à materialidade escolar e as práticas educativas. Em parte, a 

herança deixada pelas décadas anteriores vai cedendo espaço para uma nova cultura escolar 

em que começa a se perceber uma menor rigidez em relação a determinadas práticas que 

identificava o modelo de escolarização que perdurou nos espaços escolares brasileiros até a 

década de 1970.  

O uso do uniforme foi flexibilizado, bem como as turmas enfileiradas para entrarem 

nas salas de aula; as carteiras fixadas no chão deram lugar a cadeiras anatômicas bem mais 

apropriadas para o uso de dinâmicas e metodologias diferenciadas; os professores passaram a 

ser confrontados continuamente com o novo momento vivenciado pela educação brasileira e 

desta maneira se viram obrigados a revisarem suas práticas pedagógicas a partir de 

concepções de ensino difíceis de serem aceitas e legitimadas. A disciplina, a ordem, a 

obediência e a hierarquia passam a ser mais contestadas pela classe estudantil. O acirramento 

desses confrontos generalizou ―[...] no campo educacional brasileiro a percepção segundo a 

qual a queda da qualidade do ensino fora uma decorrência da democratização arduamente 

conquistada‖ (SOUZA, 2008, p. 283). 
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O descontentamento com a deterioração da gestão das redes públicas, o 

rebaixamento salarial dos professores, a elevação das despesas escolares pela 

ampliação da escolaridade sem aumento dos recursos, os inúmeros casos de 

desvio de recursos, além de abrirem portas à iniciativa privada, levaram a 

sociedade civil a propor soluções que se tornaram ações políticas concretas 

por ocasião das eleições de 1982 [...] (LIBÂNEO et al, 2008, p. 138-139). 

 

 Ainda conforme Libâneo et al, 

 
A modernização educativa e a qualidade do ensino, nos anos 90, assumiram 

conotação nova, ao se relacionarem à proposta neoconservadora que inclui a 

qualidade da formação do trabalhador como exigência do mercado 

competitivo em época de globalização econômica (LIBÂNEO et al, 2008, 

p.139). 

 

 A nova formatação da escola em relação à sua materialidade, saberes e práticas 

educativas vão se conformando aos valores da sociedade urbano-industrial, legitimando desta 

maneira uma cultura científica e técnica, na qual o objetivo mais importante foi a formação 

para o trabalho, tendo como padrão de qualidade a eficiência e a competência. Segundo Souza 

(2008, p. 291-292), ―[...] é necessário reconhecer os novos significados adquiridos pelo 

projeto civilizador pela escola; projeto esse reconstruído continuamente pelos atores 

educacionais, incluindo os alunos‖. A autora destaca que a nacionalidade e os ―códigos de 

civilidade‖, que imperaram ao longo do século XX tiveram sua importância reduzida na 

subjetividade dos discursos veiculados pela escola na atualidade, tanto no espaço da sala de 

aula quanto fora deste espaço. Isto se justifica pela conjuntura política e ao ―[...] alinhamento 

do Brasil à nova ordem mundial e aos processos de globalização‖.  

Por último, Souza (2008) observa que os meios de comunicação de massa têm 

disseminado padrões culturais de comportamento e valores urbanos que reduzem o valor e o 

papel que antes era desempenhado pela escola. Frente a esta realidade, o espaço escolar tem 

se tornado palco de grandes indagações: qual o verdadeiro papel da escola na atualidade? De 

que maneira a sala de aula pode vir a se tornar em um lugar de descoberta do conhecimento e 

de relacionamentos prazerosos? Os atores que produzem cotidianamente a vida na escola, 

sejam eles professores, alunos, funcionários e pais clamam por uma maior valorização da 

educação. A insatisfação tem sido geral e a luta por mudanças significativas nas relações que 

se estabelecem no espaço escolar precisa ser coletiva. Este novo momento vivenciado pela 

educação brasileira tem sido fruto de apropriações que permearam o espaço da escola nas 

últimas décadas, resultando assim em representações sociais que tem legitimado novos 

saberes, e conseqüentemente novas práticas educativas. 
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2 A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: GÊNESE E FORMAÇÃO 

 

Este capítulo tem o objetivo de analisar a origem do ensino superior no Brasil, a 

formação docente do professor universitário, bem como o contexto de implantação dos cursos 

de licenciaturas, com destaque para o curso de Licenciatura em Geografia. Apresenta também 

uma discussão teórica sobre estágio supervisionado, saberes e prática no ensino de Geografia; 

analisa os conceitos de memória, representações sociais e trabalho docente na perspectiva da 

formação da identidade profissional no exercício da docência. 

 

2.1 Docência no ensino superior: apontamentos históricos 

 

Conforme Lampert (1999), do descobrimento à chegada da família real no Brasil, só 

havia oficialmente dois cursos superiores: Teologia e Filosofia, ambos oferecidos pelos 

jesuítas. Portugal não permitia o desenvolvimento do ensino superior nas colônias, temendo 

que estes estudos pudessem contribuir para a ampliação das discussões sobre os ideais de 

independência. Contudo, nas colônias espanholas, o ensino superior já existia desde o século 

XVI. Os espanhóis procuraram implantar nessas colônias o modelo da Universidade de 

Salamanca, com as quatro faculdades tradicionais: Teologia, Direito, Artes e Medicina.  

De acordo com Masetto (1998), a origem do ensino superior no Brasil está atrelada 

diretamente à transferência da corte portuguesa para terras brasileiras e surge com o objetivo 

de suprir a necessidade emergente de formação de profissionais que atendessem a uma 

situação inteiramente nova, uma colônia que passa a ser capital do império. Assim, 

 
[...] as primeiras cadeiras de ensino superior surgiram ainda no século XIX, 

no modelo de manifestações formais, depois de longos séculos de uma oferta 

limitada ao ensino primário e secundário, cujo papel principal esteve 

delegado aos colégios jesuítas. As áreas litorâneas e de mineração foram as 

que primeiro solicitaram essa oferta: Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Olinda e Recife, Ouro Preto, Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do 

Sul (CUNHA, 1975, p. 27-58, apud GUSMÃO, 2009, p. 23). 

 

 

Conforme Darcy Ribeiro em sua obra A universidade necessária, o modelo 

universitário que inspirou a organização curricular destes cursos foi o padrão francês de 

universidade napoleônica. Masetto (1998) destaca que era um modelo que foi implantado 

privilegiando as ciências exatas e tecnológicas e desvalorizando as ciências humanas na 

perspectiva da filosofia e da teologia. Segundo o autor, uma característica importante destes 
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cursos foi o processo de departamentalização, direcionado para a profissionalização e 

atendimento do mercado de trabalho. O aumento da oferta de cursos neste período é 

significativo, conforme atesta o mapa 01 apresentado abaixo. 

  

 

Mapa 01 - Brasil: Distribuição espacial dos primeiros Cursos Superiores. 

Fonte: GUSMÃO, 2009, p. 24. 

 

Nesta perspectiva, o ensino superior se estruturou no Brasil com base em um modelo 

de institutos isolados, de cunho profissionalizante e extremamente elitista, uma vez que 

atendia primordialmente aos filhos da aristocracia colonial que não podiam mais estudar na 

Europa em função do bloqueio imposto por Napoleão. Estas características que marcaram os 
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alicerces do ensino superior em nosso país explica parcialmente algumas distorções que até 

hoje se fazem presentes em nosso sistema. 

 

Assim, os cursos superiores e, posteriormente, as faculdades criadas e 

instaladas no Brasil, desde seu início e nas décadas posteriores, voltaram-se 

diretamente para a formação de profissionais que exerceriam uma 

determinada profissão. Currículos seriados, programas fechados, que 

constavam unicamente das disciplinas que interessavam imediata e 

diretamente ao exercício daquela profissão e procuravam formar 

profissionais competentes em uma determinada área ou especialidade 

(MASETTO, 1998, p. 10). 

 

 Ainda de acordo com Masetto (1998) a metodologia utilizada nestes cursos para a 

formação destes profissionais se baseava num ―[...] processo de ensino no qual conhecimentos 

e experiências profissionais são transmitidos de um professor que sabe e conhece para um 

aluno que não sabe e não conhece, seguido por uma avaliação que diz se o aluno está apto ou 

não[...] (MASETTO, 1998, p. 10). O professor, inicialmente era formado pelas universidades 

européias e posteriormente com  a ampliação da oferta de cursos superiores no país este corpo 

docente foi ampliado com mão-de-obra formada em território nacional.  

As faculdades procuravam profissionais de renome, que eram referências em suas 

atividades profissionais, para comporem seu corpo docente. Para aquelas instituições aquele 

que tinha domínio da sua área de conhecimento automaticamente também saberia ensinar, 

uma vez que ensinar, naquele contexto histórico ―[...] significava ministrar grandes aulas 

expositivas ou palestras sobre um determinado assunto dominado pelo conferencista, mostrar, 

na prática, como se fazia; e isso um profissional saberia fazer‖ (MASETTO, 1998, p. 11).   

Por muito tempo, se entendeu que o ofício de professor se restringia a este tipo de 

metodologia, principalmente nos contextos acadêmicos, contudo esta realidade tem se 

modificado lentamente, fruto de um processo de críticas e reflexões que tem sua origem nas 

próprias inquietações de uma parcela dos docentes que compõem o corpo acadêmico das 

universidades. Sobre esta questão Masetto destaca: 

 

Só recentemente os professores universitários começaram a se conscientizar 

de que a docência, como a pesquisa e o exercício de qualquer profissão, 

exige capacitação própria e específica. O exercício docente no ensino 

superior exige competências específicas, que não se restringem a ter um 

diploma de bacharel, ou mesmo de mestre ou doutor, ou, ainda, apenas o 

exercício de uma profissão. Exige isso tudo, além de outras competências 

próprias (MASETTO, 1998, p. 11). 

 

 Masetto (1998, p. 19-25) sistematiza estas competências, pontuando que: O exercício 

da docência em nível de ensino superior exige do professor um profundo domínio de uma 
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determinada área de conhecimento, e que este conhecimento deve ser constantemente 

atualizado através da participação deste profissional em congressos, cursos, intercâmbios, 

pesquisas, etc. A docência no nível superior exige também do professor domínio na área 

pedagógica, e este domínio se apresenta em quatro grandes eixos do processo pedagógico: o 

conceito de processo ensino-aprendizagem, o professor como conceptor e gestor de currículo, 

a compreensão da relação professor-aluno e aluno-aluno no processo, e o domínio da 

tecnologia educacional. E por último o exercício da dimensão política é imprescindível no 

exercício da docência universitária.  

O professor, no contexto da sala de aula, ao se apresentar para ensinar uma disciplina, 

não deixa de ser um cidadão que se encontra inserido numa sociedade, num determinado 

contexto histórico. Este fato se traduz numa responsabilidade político-pedagógica, uma vez 

que a reflexão crítica e consciente sobre os temas que compõem o corpo teórico da sua 

disciplina lhe possibilitará contribuir na formação de profissionais éticos e que sabem se 

posicionar nesta sociedade enquanto cidadãos.  

 Segundo Pimenta e Anastasiou (2010), de acordo com a instituição que o professor 

esteja vinculado, um tipo específico de produção será exigido dele: docência, extensão e 

pesquisa, sendo o exercício da docência comum a todas as instituições do ensino superior. A 

atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9.394/96) admite uma variedade 

de tipos de instituições de ensino superior: 

 
Universidade, que se caracteriza por autonomia didática, administrativa e 

financeira, por desenvolver ensino, extensão e pesquisa e, portanto, contar 

com número expressivo de mestres e doutores. 
Centro Universitário, que se caracteriza por atuar em uma ou mais áreas, 

com autonomia para abrir e fechar cursos e vagas de graduação e ensino de 

excelência. 

Faculdades integradas, que reúnem instituições de diferentes áreas do 

conhecimento e oferecem ensino e, às vezes, extensão e pesquisa. 

Institutos ou escolas superiores, que atuam em área específica do 

conhecimento e podem ou não fazer pesquisa, além do ensino, mas 

dependem do Conselho Nacional de Educação para criação de novos cursos 

(PIMENTA e ANASTASIOU, 2010, p. 141) 

 

 As autoras destacam ainda que ―[...] a relação inicial do professor com as instituições 

de ensino superior inicia-se pelo papel de docente‖ (PIMENTA e ANASTASIOU, 2010, p. 

142), sendo a forma de ingresso por concurso público, no caso das universidades e por 

contrato nas demais, a depender do estatuto que rege a instituição. Em síntese, a contratação 

para o exercício da docência permite o entendimento que o profissional que se submete a este 
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tipo de processo seletivo já fez uma escolha prévia pela atividade de ensino, e as demais 

atividades complementarão sua carga horária. As autoras analisam ainda que: 

 
Não são questionados, nem nos editais nem no cotidiano, os elementos que 

possibilitam ao profissional que domina uma área de conhecimento ser 

também capaz de trabalhá-la em situação específica de ensinar. 

Institucionalmente, uma vez aprovado no concurso ou contratado, o 

professor recebe uma ementa, um plano de ensino do ano anterior e, com 

isso em mãos, o horário de trabalho que cabe desempenhar. A partir daí, as 

questões de sala de aula, de aprendizagem e de ensino, de metodologia e de 

avaliação são de sua responsabilidade, só havendo discussões acerca do 

processo se este sair muito da ―normalidade‖ pretendida (PIMENTA e 

ANASTASIOU, 2010, p. 141). 

 

Nem sempre a atividade de ensino tem recebido a atenção merecida pelos docentes e 

pelas instituições de ensino superior, mesmo tendo sido esta a atividade que possibilitou a 

entrada deste profissional no espaço acadêmico. As universidades estão repletas de 

professores que se dedicam em grande parte à atividade da pesquisa, deixando em segundo 

plano as suas atividades de ensino, aplicando em suas aulas metodologias ultrapassadas, com 

práticas autoritárias e abusivas, sem considerar a importância da sua formação, que deve ser 

continuada, e a formação profissional e para a vida, dos alunos que passam pelas suas mãos. 

Behrens, ao analisar o perfil dos profissionais que têm exercido o magistério nas 

instituições de ensino superior, pontua: 

 
Neste momento histórico, encontram-se exercendo função docente no 3º 

grau quatro grupos de professores: a) os profissionais de várias áreas do 

conhecimento que se dedicam à docência em tempo integral; b) os 

profissionais que atuam no mercado de trabalho específico e se dedicam ao 

magistério algumas horas por semana; c) os profissionais docentes da área 

pedagógica e das licenciaturas que atuam na universidade e, paralelamente, 

no ensino básico (educação infantil, ensino fundamental e/ou ensino médio); 

d) os profissionais da área da educação e das licenciaturas que atuam em 

tempo integral na universidade (BEHRENS, 1998, p. 57). 

 

 Conforme Behrens (1998), o docente que pertence ao primeiro grupo é o que 

predomina nas universidades, e independente do seu compromisso com a educação, uma 

lacuna que fica na sua prática pedagógica é a distância entre a formação efetuada na sua sala 

de aula e a experiência profissional. Ele muitas vezes pode se encontrar desatualizado em 

relação ao mercado de trabalho da área na qual é especialista. No segundo grupo se encontra o 

profissional que complementa sua carga horária no exercício da docência. Para este, a grande 

vantagem é manter seus alunos sempre atualizados em relação aos últimos lançamentos da sua 

área, em contrapartida possivelmente este professor terá pouco tempo para dedicar-se à 
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qualificação, à sua formação continuada. O docente do terceiro grupo, apesar do mérito de 

possuir uma formação pedagógica, esbarra na dificuldade do tempo disponível para a sua 

formação e qualificação, uma vez que o envolvimento com a docência no ensino básico e 3º 

grau implica numa grande disponibilidade de carga horária em sala de aula. E por último, o 

docente que se enquadra no quarto grupo, possui dois elementos facilitadores, formação 

pedagógica e atua em tempo integral na universidade, contudo se encontra distante da 

realidade escolar, e isto também se coloca como uma dificuldade para um melhor 

desempenho deste professor na formação profissional dos seus alunos. 

 Diante deste quadro observa-se que as instituições de ensino superior, sejam elas 

públicas ou privadas, urgem por uma política de formação docente que contemple as 

necessidades diferenciadas dos profissionais que exercem docência nas suas salas de aulas. 

Uma formação contínua que esteja alicerçada ―[...] na reflexão sobre e na ação docente tem 

conquistado espaço entre os professores de todos os níveis e, em especial, no magistério de 

ensino superior‖ (BEHRENS, 1998, p. 64). Já se encontra superado o estigma de que no 

ensino superior para ser docente, basta ser um bom profissional em sua área. Conforme 

Masetto, 

 
[...] a docência no ensino superior exige não apenas domínio de 

conhecimentos a serem transmitidos por um professor como também um 

profissionalismo semelhante àquele exigido para o exercício de qualquer 

profissão. A docência nas universidades e faculdades isoladas precisa ser 

encarada de forma profissional, e não amadoristicamente (MASETTO, 1998, 

p. 13 - grifo do autor). 

 

 Sobre esta questão Behrens traz a seguinte contribuição: 

 
O alerta que se impõe, neste momento histórico, é o de que o professor 

profissional ou o profissional liberal professor das mais variadas áreas de 

conhecimento, ao optar pela docência no ensino universitário, precisam ter 

consciência de que, ao adentrar a sala de aula, seu papel essencial é ser 

professor (BEHRENS, 1998, p. 61 - grifo do autor). 

 

 Esta consciência precisa e deve ser conquistada, pois o que se observa é que o próprio 

meio acadêmico não tem valorizado a profissionalização da docência na carreira universitária. 

Na verdade, o que é mais legitimado no contexto acadêmico é o acúmulo de títulos, cargos, 

publicações, apresentações em eventos nacionais e internacionais, observando-se nesta prática 

um reflexo da implantação das políticas públicas da União em relação ao ensino superior e as 

cobranças e avaliações efetuadas por meio dos seus órgãos competentes.  
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Torna-se importante salientar que estes pressupostos são importantes na qualificação 

do docente, mas eles deveriam estar agregados a uma preocupação maior com o tipo de 

ensino que o professor oferece aos seus alunos no decorrer da sua prática pedagógica. ―A 

consolidação da profissão docente está assentada na autonomia e no profissionalismo exercido 

pelos professores em sua atuação em sala de aula e com seus pares na escola‖ (BEHRENS, 

1998, p. 64).  

Pimenta e Anastasiou analisando o processo de avaliação ao qual tem se submetido o 

ensino superior no país, comenta:  

 
É interessante destacar que, embora o sistema não se preocupe com a 

profissionalização dos docentes e não estabeleça princípios e diretrizes para 

a profissionalização dos docentes do ensino superior, realiza uma série de 

verificações externas sobre a docência: os resultados que os alunos obtêm no 

provão, os índices de professores com mestrado e doutorado, [...]. Assim, o 

Estado avaliador, aparentemente desconhecendo as funções da universidade 

como instituição social, estabelece os parâmetros, cabendo às instituições 

prover formas de profissionalizar seus professores, o que ocorrerá conforme 

a visão do que seja essa profissionalização (PIMENTA e ANASTASIOU, 

2010, p. 143). 

 

 De acordo com o artigo 66 da LDB (Lei 9.394/96) ―[...] a preparação para o exercício 

do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado‖. No artigo 52, inciso II e III é proposto que um terço do corpo docente 

tenha pelo menos mestrado e um terço do corpo docente com dedicação exclusiva já possua a 

titulação de doutorado. 

 Franco (2001, p. 114), ao analisar as questões que envolvem o processo de formação 

do docente para o ensino superior, argumenta que esta é uma questão complexa, pois a 

pergunta ―quem é este professor?” envolve diversos pontos de análise relacionados com a 

identidade deste profissional e a racionalidade da sua formação. Sob o ponto de vista 

situacional, este professor tanto pode trabalhar numa grande universidade, com núcleos de 

pós-graduação consolidados, como aquele que trabalha numa faculdade isolada que só 

subsiste em função do exercício da docência. Sob o ponto de vista institucional, é o docente 

que na sua carga horária dispõe de tempo para a pesquisa como também é aquele que mal tem 

disponibilidade de tempo para preparar suas aulas. Sob o ponto de vista político, é o 

profissional que muitas vezes precisa se envolver nos embates até para conseguir verbas e 

financiamentos para a produção de conhecimento. Sob o ponto de vista profissional, privilegia 

o espaço de trabalho da universidade, mas também se insere no contexto da sua área de 

conhecimento por meio de demandas específicas. É um profissional constantemente avaliado, 
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seja para ingresso na instituição superior, seja para aprovação de relatórios, submissão de 

trabalhos para eventos, etc. Sob o ponto de vista do avanço do conhecimento, é aquele que se 

encontra inserido no processo produtivo, e ao mesmo tempo é por intermédio de suas 

investigações que uma parte do conhecimento é produzido e disseminado. Desta maneira, a 

autora conclui: 

 

[...] pode-se dizer que o professor de ensino superior trabalha em diferentes 

tipos de instituição, desenvolve nelas atividades que se qualificam de 

diferentes formas, enfrenta tensões das mais variadas, seja com os pares da 

mesma ou de diferentes áreas, é um profissional não necessariamente 

somente da universidade e mostra diferentes relações com o conhecimento, 

seja para produzi-lo ou para disseminá-lo. Caracteriza-se pela diversidade, 

pela pluralidade de opções, caminhos, alternativas, interesses e tensões 

(FRANCO, 2001, p. 114). 

 

 A autora citada destaca ainda que diante desta diversidade de características do 

docente do ensino superior, o processo formativo tem se apresentado com inúmeras 

alternativas. Em relação aos cursos formais e certificadores, o que se observa é uma 

freqüência cada vez maior a cursos de mestrado e doutorado que possibilite o aprofundamento 

nas áreas específicas atendendo também às discussões que envolvem a prática pedagógica no 

ensino superior. Outro caminho trilhado também tem sido os mestrados e doutorados na área 

de educação, com as dissertações e teses muitas vezes direcionadas para investigações nas 

áreas específicas de atuação destes docentes.  

De uma forma ou de outra, torna-se importante salientar que estes caminhos trilhados 

em busca de uma maior qualificação, nem sempre são direcionamentos de políticas maiores 

para a formação deste segmento da docência, pelo contrário, são iniciativas destes 

profissionais, referendadas pelos seus departamentos e colegiados, na busca de uma melhoria 

na prática docente e também como estratégia de ascensão profissional. 

Cunha (2001), ao analisar a carreira docente no ensino superior, pontua que é bem 

evidente o privilégio da meritocracia e da individualidade. A autora destaca que a sua análise 

não se propõe a diminuir a importância do acúmulo de capital cultural e científico, mas a 

qualificação docente não está restrita somente a isto. Os níveis mais elevados são alcançados 

por meio da pós-graduação e as atividades de pesquisa possuem um peso significativo em 

relação ao exercício da docência e as atividades de extensão. As publicações em revistas 

especializadas e respaldadas pelos círculos científicos se tornam práticas relevantes para um 

professor que se vê muito mais como um pesquisador e que relega a segundo plano a 

docência, principalmente se for para ser exercida na graduação. Neste contexto a carreira 
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proposta para o professor se torna extremamente individualizada, favorecendo as práticas 

isoladas em detrimento do coletivo. 

Nesta perspectiva Cunha conclui sua análise destacando: 

 
[...] qualquer proposta curricular que pretenda articulação em torno de um 

projeto de curso exige a condição do trabalho coletivo, requer um professor 

que dialogue com seus pares, que planeje em conjunto, que exponha as suas 

condições de ensino, que discuta a aprendizagem dos alunos e a sua própria 

formação, que transgrida as fronteiras de sua disciplina, interprete a cultura e 

reconheça o contexto em que se dá seu ensino e onde sua produção acontece 

(CUNHA, 2001, p. 88). 

 

 É evidente que este profissional da docência superior se encontra ainda em processo 

de formação diante de todas as demandas que tem marcado a evolução do ensino e em 

particular do ensino superior no Brasil.  

Segundo Pimenta e Anastasiou (2010), no modelo jesuítico, a prática docente era a de 

transmissão do conteúdo na forma de exposição, cuja base teórica era indiscutível e o aluno 

obediente memorizava este conteúdo numa rígida estrutura do processo ensino-aprendizagem. 

A influência deste modelo marcou de maneira significativa a formação dos primeiros 

docentes que vivenciaram o início da escolarização da sociedade brasileira, e até os dias atuais 

é perceptível em várias instituições de ensino, inclusive superior, este tipo de metodologia 

conservadora e tradicional.  

 De acordo com estas autoras, o modelo francês e alemão também influenciou 

decisivamente na gênese da docência superior no Brasil, deixando marcas significativas. Em 

relação à influência francesa, observa-se a manutenção da metodologia jesuítica no ensino 

superior do século XIX atendendo ―[...] aos objetivos napoleônicos, em que o processo de 

‗condicionamento‘ pretendido é preservado com uma metodologia tradicional, [...] não 

havendo intencionalidade para a criação de conhecimento‖ (PIMENTA e ANASTASIOU, 

2010, p.150). 

 As autoras citadas destacam também que a contribuição do modelo alemão ou 

humboldtiano, originado na Alemanha no final do século XIX, na estruturação da 

universidade brasileira e conseqüentemente da docência, possuía as seguintes características: 

 
Essa universidade, voltada para a resolução dos problemas nacionais 

mediante a ciência, busca unir os professores entre si e aos alunos pela 

pesquisa, em dois espaços de atuação: os institutos, visando à formação 

profissional, e os centros de pesquisa, que seriam regidos por situações 

essencialmente opostas ao modelo francês [...] (PIMENTA e 

ANASTASIOU, 2010, p. 151). 
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 Em relação à influência alemã observa-se um incentivo à produção do conhecimento 

com a criação dos centros de pesquisa, mas em contrapartida, a separação física dos institutos 

e centros de pesquisa sugere uma dissociação da pesquisa em relação à formação profissional 

e conseqüentemente também do exercício da docência. Ainda hoje é comum a prevalência da 

pesquisa em relação ao ensino nas universidades e o contrário nas faculdades isoladas, nas 

quais o fomento à pesquisa praticamente não existe e a única atividade que justifica a 

existência destas instituições é o ensino. 

Diante das influências pontuadas em relação aos modelos jesuítico, francês e alemão, 

torna-se importante considerar que as diversas realidades de universidades e faculdades 

isoladas que temos hoje no Brasil, apresentam suas marcas de influência a partir destes 

modelos adotados. Observa-se que a prática docente não estaria isenta destas influências, tal 

como foi destacado anteriormente. Desta maneira, qualquer iniciativa de reestruturação da 

formação da prática docente em relação aos moldes que se encontra atualmente, perpassa por 

uma releitura destes modelos, com o objetivo de apresentar propostas inovadoras que 

contemplem a exigências do ensino na atualidade, sem perder de vista o lugar de onde se fala 

e o lugar onde se começou. 

 

2.2 Licenciatura e Estágio supervisionado: teoria e prática na formação docente 

 

 O processo crescente de difusão da escolarização brasileira aprofundou a demanda por 

mão-de-obra qualificada no exercício da docência e conseqüentemente pela necessidade de 

formação do professor, principalmente a partir da segunda metade do século XX. 

 Segundo Nunes, 

 
Na Reforma de 1931, se tornam evidentes o papel do Estado e o sentido 

global da educação, devendo sua reconstrução ser encarada a partir de uma 

meta nacional. Ante o que sucedia no mundo, no Brasil, também, o novo 

sistema educacional objetivará integrar-se às transformações econômicas 

ocorridas (NUNES, 1984, p. 265). 

 

 De acordo com Pinheiro (2006), é neste contexto que se inicia a formação do professor 

de Geografia, no ensino superior, em 1931, a partir da criação das Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras no governo de Getúlio Vargas. O primeiro currículo mínimo para o curso de 

Geografia foi instituído pelo Estado em 1962, sendo que esta legislação visava organizar 

apenas a licenciatura, uma vez que o bacharelado viria a ser normatizado apenas no final da 

década de 1960.  
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A concepção tecnicista que prevaleceu no pensamento educacional na década de 1970 

foi marcada pela criação da lei 5.692/71, e, conseqüente reformulação do ensino básico, com 

a divisão do 1º e 2º graus. Os conteúdos de Geografia e História foram agregados, dando 

origem à disciplina Estudos Sociais, flexibilizando assim os cursos de formação de 

professores, que para atender às demandas deste período passaram a se organizar como curso 

de Estudos Sociais, na modalidade de licenciatura curta para o ensino de 1º grau, e 

licenciatura plena em Geografia ou História para os professores de 2º grau.  

Conforme Gatti (2000, p. 55), as licenciaturas curtas foram pensadas inicialmente para 

suprir uma necessidade emergencial em função do aumento da oferta de vagas no Ensino 

Básico e conseqüentemente de uma maior demanda na preparação de docentes. Entretanto, 

esta situação acabou se tornando numa solução definitiva, proliferando principalmente em 

instituições privadas e se transformando em uma barreira para a consolidação da melhoria do 

ensino, haja vista que a própria LDB (Lei 9.394/96) não prevê esta modalidade de 

Licenciatura. 

Esta divisão em duas modalidades distintas de licenciatura, com o objetivo de 

alimentar a demanda do sistema de ensino vigente na época e a gradativa precarização das 

condições de trabalho do professor, promoveu uma desvalorização da licenciatura em relação 

ao bacharelado, marcando o início de uma dicotomia que tem selado a maioria dos cursos de 

licenciatura e bacharelado nas Faculdades e Universidades públicas e privadas até os dias 

atuais. Mesmo com o retorno gradativo às duas áreas de conhecimento, Geografia e História, 

no final da década de 1970 e no decorrer dos anos 1980, resultado da atuação de entidades 

como a Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), a Associação Nacional de Professores 

Universitários de História (ANPUH) e da mobilização de educadores progressistas, ainda 

persiste este quadro de desvalorização das licenciaturas.  

 Este contexto de criação dos cursos superiores de licenciatura, também marcou a 

criação do Estágio Supervisionado. A reforma universitária institucionalizada pela lei 

5.540/68 juntamente com a lei 5.692/71 normatizou este componente curricular à medida que 

a primeira lei agregou a formação de especialistas e a segunda possibilitou a integração da 

Prática de Ensino nos cursos de Licenciatura na forma de estágio supervisionado. 

 Conforme Piconez, 

 
[...] o ideário educacional em torno da Prática de Ensino ligou-se a um 

momento histórico em que se acreditava que esta atividade fosse concebida 

como um espaço privilegiado na luta pela melhoria na formação do 

professor, e conseqüentemente, atingir-se-ia a melhoria qualitativa do 

ensino. (PICONEZ, 2004, p. 18-19). 
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 O ofício de professor perpassa pela lógica de uma prática fundamentada em uma teoria 

que se retroalimenta superando assim uma perspectiva de fragmentação ―[...] a partir do 

conceito de práxis, o que aponta para o desenvolvimento do estágio como uma atitude 

investigativa [...]‖ (PIMENTA e LIMA, 2010, p. 34). Neste sentido, na visão destas autoras, a 

formação inicial e a vivência do estágio deve se constituir num espaço ―[...] de reflexão, 

intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade‖. 

 Piconez (2004) considera que a atividade do professor deve se embasar numa atitude 

de reflexão crítica que reoriente a prática, tendo em vista uma ação educativa transformadora. 

A autora destaca: 

 
A prática da reflexão tem contribuído para o esclarecimento e o 

aprofundamento da relação dialética prática-teoria-prática, tem implicado 

um movimento, uma evolução, que revela as influências teóricas sobre a 

prática do professor e as possibilidades e/ou opção de modificação na 

realidade, em que a prática fornece elementos para teorização que podem 

acabar transformando aquela prática primeira. Daí, a razão de ser um 

movimento na direção da prática-teoria-prática (PICONEZ, 2004, p.25). 
 

Cavalcanti (2002) salienta que a construção de uma visão crítica pelo professor, o 

domínio das teorias educacionais, a articulação da realidade cotidiana com a mundial e a 

construção de uma ação pedagógica referenciada pela mediação entre os conteúdos e os 

alunos, deve embasar-se na compreensão dos saberes pedagógicos e dos conceitos. Desta 

maneira torna-se absolutamente necessário a reflexão sobre a prática. 

Assim, a busca da superação da distância entre a teoria e a prática passa a ser 

percebida a partir de uma visão da formação inicial e do estágio como campo de pesquisa. 

Conforme Pontuschka et al (2007) é no processo de investigação científica que se fundamenta 

a base teórica dos conteúdos escolares, portanto é necessário que o futuro professor tenha 

cada vez mais intimidade com a prática da pesquisa uma vez que ―[...] a perspectiva de 

trabalhar de forma investigativa pressupõe uma mudança de atitude perante o conhecimento‖ 

(PONTUSCHKA et al, 2007, p. 96). Segundo Zemelman, 

 
[...] as escolas e as instituições formadoras de professores precisam formar 

sujeitos pensantes, capazes de um pensar epistêmico, ou seja, sujeitos que 

desenvolvam capacidades básicas de pensamento, elementos conceituais, 

que lhes permitam, mais do que saber coisas, mais do que receber uma 

informação, colocar-se ante a realidade, apropriar-se do momento histórico 

para pensar historicamente essa realidade e reagir a ela (ZEMELMAN, 

1994, apud PONTUSCHKA et al, 2007, p. 97). 
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 Desta forma, o espaço de formação e atuação docente precisa ser um lugar em que o 

pensamento e a reflexão sobre a construção do conhecimento se transforme em um 

instrumento de luta pela qualidade de ensino e pelo resgate do verdadeiro papel do 

componente curricular Prática de Ensino na perspectiva do Estágio Supervisionado.  

De acordo com Soares, 

 
É objetivo da prática de ensino possibilitar ao professor-estagiário 

compreender o processo de trabalho pedagógico que ocorre no interior da 

escola, em particular na sala de aula; compreender a dinâmica da realidade 

escolar; vivenciar o trabalho coletivo de modo a contribuir para a construção 

de saberes e conhecimento no campo educacional; identificar e apresentar 

soluções alternativas aos problemas advindos do processo ensino-

aprendizagem na perspectiva de superação e, por fim; vivenciar uma 

experiência docente em conexão com a teoria e com a prática, 

concomitantemente (SOARES, 2008, p. 254-255). 

 

 A autora também destaca:  
 

[...] ao se tratar da prática como fundamento da teoria, deve-se entender que 

essa não é uma relação direta e imediata, pois uma teoria pode surgir da 

necessidade teórica, tanto quanto pode corresponder à necessidade prática. 

Desse modo, a prática de ensino exige um constante ir-e-vir de um plano a 

outro, do teórico ao prático e do prático ao teórico, numa circularidade 

dinâmica que pode retroalimentar as práticas pedagógicas (SOARES, 2008, 

p. 257). 

 

 Para Soares (2008), a concretização da prática de ensino na modalidade de estágio 

possibilita a ampliação das reflexões teóricas que foram apreendidas nas disciplinas que 

propiciam a fundamentação teórica tanto das áreas específicas quanto pedagógica, 

contribuindo assim para um melhor desenvolvimento das atividades de formação. Pimenta e 

Lima (2010, p.44) ao tratar da questão conceitual da teoria e da prática nos cursos de 

formação de professores afirmam que ―[...] todas as disciplinas, [...] são teóricas e práticas‖. 

Na visão destas autoras tanto as disciplinas de fundamentos como as didáticas, têm 

conjuntamente o objetivo de contribuir para a formação docente ―[...] a partir da análise, da 

crítica e da proposição de novas maneiras de fazer educação. Todas as disciplinas necessitam 

oferecer conhecimentos e métodos para esse processo‖. Desta maneira, a visão de formação 

deve ser coletiva, e não responsabilidade somente dos componentes curriculares responsáveis 

pela formação pedagógica do futuro professor. 

Há décadas tem se mantido na maioria dos cursos de Licenciatura a prática do Estágio 

Supervisionado envolvendo as três etapas básicas: observação, co-participação e regência. Na 

primeira etapa, o estagiário inicia o seu contato com a Unidade Escolar em que ocorrerá o 

estágio para o levantamento dos dados referente à escola, bem como para observação da 
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turma em que ele executará a regência. Na segunda etapa, o estagiário tem a oportunidade de 

auxiliar o professor regente em atividades na turma que realizará o estágio, e, por fim, a 

terceira etapa, quando mediante um planejamento prévio o estagiário vivenciará a experiência 

do Estágio Supervisionado. 

Conforme Souza (2006), este modelo de formação embasado na racionalidade técnica, 

tendo como referência uma série de regras e dispositivos pedagógicos sobre os processos de 

ensino, tem sido uma marca dos cursos de formação de professores. De maneira subjetiva, 

estas vivências têm vindo à tona através das memórias e representações docentes sobre seus 

processos de escolarização, formação inicial, estágio supervisionado e início da carreira no 

magistério. Para este autor, 

 
A superação da compreensão do estágio como um momento de confronto 

entre teoria e prática ou como um praticismo voltado para o treino ou 

experimentação de atividades de ensino revela-se numa outra perspectiva 

sobre o processo de formação, o qual assume o estágio como uma prática de 

iniciação ao trabalho pedagógico (SOUZA, 2006, p. 142). 

 

 De acordo com Souza (2006), pensar a formação inicial e o estágio na perspectiva da 

iniciação permite compreender as impressões relacionadas com a cultura escolar, os indícios e 

as memórias relacionadas com os caminhos trilhados no processo de escolarização e as 

representações sobre o estágio. As reflexões sobre a sua história de vida por meio dos relatos 

e narrativas compartilhadas no decorrer da formação possibilitam ao futuro docente se colocar 

como centro da sua formação, ―[...] porque o trabalho com a narrativa de formação implica o 

autor-ator entender, através da reflexão, da conscientização e do conhecimento de si, 

percursos e processos de formação e autoformação no decurso da vida‖ (SOUZA, 2006, p. 

143). 

 Fazer e ser professor implica numa caminhada que se inicia bem antes da escolha 

efetivamente realizada. As marcas e impressões deixadas ao longo dos caminhos trilhados são 

guardadas na memória e à luz das representações se traduz numa aprendizagem que se 

fundamenta nas vivências do passado e alimenta o presente através dos modelos de formação 

experienciados no decorrer do processo de escolarização. 

 Nesta perspectiva, o estágio pode ser vivenciado de maneira a possibilitar ao 

licenciando diversas situações de aprendizagem, uma vez que o seu principal objetivo é 

permitir ao futuro professor iniciar o exercício da docência. A parceria com a universidade e a 

escola, através de um acompanhamento presencial, favorece a criação de um ambiente em que 
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as incertezas podem ser as sementes das descobertas principalmente se forem alicerçadas 

numa prática investigativa. 

 Em relação à vivência do estágio supervisionado, Almeida constata: 

 
[...] este constitui-se em uma das atividades mais ricas da licenciatura, 

justamente por possibilitar que o aluno se depare com situações que 

solicitam aprofundamento teórico, comunicação com pessoas em diferentes 

níveis, questionamento dos planos estabelecidos, iniciativa, criatividade e 

principalmente compromisso com o outro (ALMEIDA, 2002, p.269). 
 

O estágio nesta perspectiva será fruto de um repensar, tendo em vista que os 

momentos de reflexão gestados na Academia serão alimentados por discussões que remetam 

às dificuldades encontradas na escola, na busca de práticas diferenciadas que traga no seu 

bojo respostas para estas demandas, uma vez que ―[...] não existem formas alternativas de 

estágio. Existem realidades diferentes de estágio, que exigem formas de atuação adequadas‖. 

(ALMEIDA, 2002, p.272). 

Segundo Pinheiro, 

 
Com a promulgação da II Lei de Diretrizes e Bases para a educação, em 

1996, novas reformas foram realizadas pelo Governo Federal, sendo a escola 

básica dividida em Ensino Fundamental e Médio. Entre as diversas medidas 

adotadas, foram editados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para 

o Ensino Fundamental, e, para o Ensino Superior, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) (PINHEIRO, 2006, p. 96). 

 

 Apesar da forma pouco democrática de construção destas medidas, destacando-se 

principalmente a não participação efetiva da docência no processo de elaboração, é possível 

afirmar que a sua implementação vai marcar um novo momento no processo de reestruturação 

das Licenciaturas e conseqüentemente na formação docente, respondendo, em parte a anseios 

e reivindicações históricas de luta pela melhoria do ensino em todos os níveis. 

 Pinheiro pontua ainda que,  

 
As DCNs para as Licenciaturas, atualmente em voga, exigem que o 

currículo, denominado de ―matriz curricular‖, seja direcionado desde os 

primeiros anos do curso para a formação de professores, contando para isso 

com as disciplinas específicas, pedagógicas e as respectivas práticas 

educativas, incluindo os estágios (PINHEIRO, 2006, p.98). 
 

 Conforme Freitas (2008), a prática recebe um lugar de destaque na atual matriz 

curricular dos cursos para a formação de professores da Educação Básica em nível Superior, 

ou seja, as licenciaturas de graduação plena. Esta mudança na carga horária do currículo 

destes cursos vem atender uma demanda que implicava diretamente na qualidade da 
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profissionalização deste futuro professor. No modelo 3+1 que perdurou até a década de 1990, 

na maioria das licenciaturas existia uma dificuldade por parte do licenciando em se identificar 

como professor, uma vez que o foco destes cursos era a base epistemológica, sem uma carga 

horária prática pela qual este licenciando pudesse vivenciar situações de estágio nos semestres 

iniciais. Esta nova perspectiva da dimensão teórico-prática das licenciaturas aponta para um 

novo momento na formação docente. Freitas analisa que ―[...] é possível perceber uma nova 

compreensão das relações entre teoria e prática, sustentada no reconhecimento da prática 

como componente indispensável para a construção do conhecimento profissional‖ (FREITAS, 

2008, p. 26). 

 A autora também destaca: 

 

Tal compreensão se evidencia, especialmente, no artigo doze da resolução, 

cuja redação apresenta os seguintes aspectos: (1) a prática não poderá estar 

restrita ao estágio como um espaço isolado; (2) a prática deverá estar 

presente desde o início do curso; (3) todas as disciplinas terão a sua 

dimensão prática (FREITAS, 2008, p. 26). 

 

 Contudo, segundo Andrade (2008), é importante destacar que a adoção da atual 

política de formação de professores, a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional em 1996, ―[...] não pode significar a adoção de esquemas que 

supervalorizem a prática e minimizem o papel da formação teórica‖ (ANDRADE, 2008, p. 

229). O autor sinaliza que da mesma forma que não é suficiente o domínio dos conteúdos 

específicos de uma área para que alguém se torne um bom professor, também não é garantia 

de uma formação docente de qualidade somente o exercício da prática. Nesta relação de 

tensão, em que teoria e prática caminham juntas numa relação dialética, ocorre o processo de 

profissionalização da docência e a construção da identidade do professor. 

 Conforme Rosa (2006, p. 24), o novo modelo de professor na perspectiva da LDB/96 e 

das DCNs pode ser sistematizado da seguinte maneira: Um profissional que compreenda 

criticamente o seu papel de educador na sociedade e os processos históricos de formação e 

desenvolvimento humanos. Que seja um professor capaz de promover a formação humana 

integral, que apreenda o contexto educacional e que tenha condições de atuar na gestão, no 

planejamento, execução e avaliação do processo educativo. Que tenha a pesquisa como uma 

das dimensões da formação e do trabalho docente, que seja flexível, que saiba criticar e inovar 

e saiba lidar com a diversidade cultural, social e profissional. Este professor precisa entender 

as relações contraditórias do mundo do trabalho, desta maneira deve gerir sua formação 
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acadêmica e desenvolver sua autonomia intelectual e profissional. Por último, que seja um 

profissional que saiba desenvolver a capacidade de trabalhar interdisciplinar e coletivamente. 

 Olhar para este novo modelo de professor idealizado na perspectiva da legislação 

educacional vigente no Brasil atualmente e pensar na realidade dos cursos de formação 

docente no Brasil e nas lacunas existentes na profissionalização do professor é no mínimo, se 

imaginar uma relativa distância entre o que se almeja e o que de fato é real. É fato que existe 

uma precarização no ensino em todos os níveis e esta realidade é latente no ensino superior. 

Os cursos de formação de professores não estão imunes a esta realidade. Formar um professor 

neste contexto implica em que este profissional não pode estar alheio a esta realidade de 

desvalorização da educação que atinge diversos espaços educativos, tanto formais quanto 

informais. 

 Nesta perspectiva, o trabalho docente se reveste de uma singularidade ímpar uma vez 

que se caracteriza por alguns requisitos que lhe são peculiares e lhes diferencia de qualquer 

outra profissão. Libâneo (1998) relaciona estas características com propriedade quando 

explica o sentido de profissionalismo na profissão docente: 

 
Profissionalismo significa compromisso com um projeto democrático, 

participação na construção coletiva do projeto pedagógico, dedicação ao 

trabalho de ensinar a todos, domínio da matéria e dos métodos de ensino, 

respeito (e consideração) à cultura do aluno, assiduidade, preparação da aula 

(LIBÂNEO, 1998, p. 90). 

 

 Neste sentido, há de se pensar que na formação deste profissional da educação, dois 

pilares precisam estar claros: um é o compromisso com o trabalho docente na perspectiva da 

luta por qualidade no ensino e por mudanças políticas significativas na sociedade e o outro 

pilar é o compromisso com o trabalho docente no espaço da sala de aula, na construção 

cotidiana do ser professor. Há de se pensar que este dois pilares se sustentam, pois a formação 

política e profissional fundamenta a identidade do professor.  

 

2.2.1 Ensino de Geografia: saberes e prática docente  

 

 

O ensinar e o aprender pressupõem uma ação pedagógica em que o professor e os 

alunos interagem e assumem um compromisso diante da construção do saber. A Geografia, 

como componente curricular contribui diretamente para que alunos e professores construam 

suas representações sociais e amplie seus conhecimentos sobre a realidade social nas suas 
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múltiplas dimensões, possibilitando desta maneira um maior entendimento do mundo em seu 

contínuo processo de transformação (PONTUSCHKA, et al, 2007).  

 Conforme Cavalcanti (1998), o ensino de Geografia possibilita ao aluno a 

compreensão da sua realidade na perspectiva de sua espacialidade. A autora também enfatiza 

em outra obra que ―[...] a Geografia na escola tem a finalidade de formação de modos de 

pensar geográficos por parte dos alunos‖ (CAVALCANTI, 2002, p. 12), e esta idéia diz 

respeito aos objetivos do ensino da Geografia.  

 Cavalcanti destaca também que, 

 
O raciocínio espacial é importante para a realização de práticas sociais 

variadas, já que essas práticas são práticas socioespaciais. As práticas sociais 

cotidianas são espaciais, pois elas têm um componente espacial que ao 

mesmo tempo em que movimenta essa prática sofre as suas conseqüências; 

ou seja, há, nesse entendimento, um movimento dialético entre as pessoas 

em geral e entre elas e os espaços, formando espacialidades. Esse fato torna 

o conhecimento geográfico importante para a vida cotidiana 

(CAVALCANTI, 2002, p. 13).  

 

Assim a Geografia escolar busca promover a aproximação entre o saber científico e o 

saber cotidiano. Nesse sentido, o processo de apreensão dos conceitos geográficos envolve a 

relação com os fatos e fenômenos que interferem de forma direta ou indireta no cotidiano do 

aluno, propiciando a compreensão da espacialidade das práticas sociais e reflexão sobre o 

papel que o aluno pode assumir na sociedade.  

De acordo com Callai, os principais motivos para se ensinar Geografia são:  

 
[...] o primeiro motivo trata de conhecer o mundo e obter informações a seu 

respeito. O segundo motivo é conhecer o espaço produzido pelo homem, as 

causas que deram origem às formas na relação entre sociedade e natureza. 

Por fim, o objetivo maior de ensinar Geografia é fornecer ao aluno condições 

para que seja realmente construída a sua cidadania (CALLAI, 1998, apud, 

STRAFORINI, 2004, p. 53). 

 

Nesta perspectiva, torna-se imprescindível pensar na formação deste professor de 

Geografia, considerando a sua base teórica e como isto se traduz na vivência da prática de 

ensino. As vivências da formação inicial serão decisivas na construção de um aparato 

conceitual e de uma identidade docente que em parte delineará os seus primeiros anos de 

carreira e definirá a legitimação junto ao aluno de uma geografia escolar que possibilite o 

conhecimento do mundo e do espaço produzido pelo homem, contribuindo assim como área 

de conhecimento, na construção de uma cidadania ativa. 

 Tem sido recorrente na produção literária sobre ensino de Geografia a importância que 

se deve dar às representações sociais e aos saberes que os alunos do ciclo básico trazem para a 
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escola e que foram produzidos na vivência cotidiana. Torna-se importante também considerar 

os saberes que os alunos das licenciaturas carregam consigo quando estão inseridos na 

realidade de um curso de formação inicial. Estes saberes e representações influenciarão em 

parte a prática pedagógica destes futuros professores quando estiverem no exercício da 

docência, na vivência do ser professor, nos embates da sala de aula e nas trocas com seus 

pares.  

Em relação aos saberes do professor Tardif (2002) apresenta a seguinte contribuição, 

 
Pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes atualizados, 

adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão docente e que não 

provêm das instituições de formação nem dos currículos. Estes saberes não 

se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. São saberes práticos 

[...] e formam um conjunto de representações a partir das quais os 

professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática 

cotidiana em todas as suas dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a 

cultura docente em ação (TARDIF, 2002, p 48-49). 

 

 Estes saberes experienciais, resultantes das memórias e representações do professor, 

compõem um arcabouço cultural que em conjunto com os saberes teóricos fundamentam as 

ações docentes, direcionando as práticas educativas no contexto da sala de aula e a postura do 

professor em relação à comunidade escolar, seja no relacionamento com seus pares, com a 

direção, funcionários, pais, etc.  

 
A formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de saberes: 

saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, 

saberes de uma militância pedagógica, o que coloca os elementos para 

produzir a profissão docente, dotando-a de saberes específicos que não são 

únicos, no sentido de  que não compõem um corpo acabado de 

conhecimentos, pois os problemas da prática profissional docente não são 

meramente instrumentais, mas comportam situações problemáticas que 

requerem decisões num terreno de grande complexidade, incerteza, 

singularidade e de conflito de valores (PIMENTA e LIMA, 2010, p. 68). 

 

 A formação e o exercício da docência nesta perspectiva se traduzem num constante 

processo de reelaboração destes saberes a partir da reflexão sobre a própria prática que produz 

a teoria na vivência da profissão confrontada com a teoria adquirida na formação que 

fundamenta esta práxis docente.  

Desta maneira a socialização de metodologias diferenciadas nos mais diferentes 

espaços de diálogo, possibilita ao docente a oportunidade de reflexão sobre a sua prática 

pedagógica e a construção de uma geografia que pode conduzir o aluno a refletir, questionar, 

criticar e propor soluções para uma realidade da qual ele é parte integrante. Partindo para uma 
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perspectiva de produção do conhecimento, torna-se possível deixar de ver a geografia pela 

ótica da descrição e memorização, estabelecendo uma relação dialética de confronto do aluno 

com o meio em que está inserido, e gerando a possibilidade deste aluno contribuir como 

agente de transformação social, ciente do seu papel na sociedade.  

A análise sobre a importância do ensino da Geografia escolar não pode ser dissociada 

da discussão sobre a Educação. Segundo Straforini (2004, p. 53), ―[...] não compete 

exclusivamente a essa disciplina o papel transformador da sociedade. Não será ela a grande 

mártir da transformação ou da revolução‖. Desta maneira é necessário se pensar a Geografia 

inserida em um contexto mais amplo em que a realidade educacional deve ser analisada 

conjuntamente, levando-se em consideração as dificuldades e as possibilidades que cada área 

de conhecimento possui. Pensando a Educação como um todo, torna-se mais viável um 

projeto coletivo de mudanças sociais. 

O mundo contemporâneo tem apresentado uma diversidade de valores que exige do 

docente uma prática de ensino na área do conhecimento geográfico que acompanhe o 

processo de transformação atual, esta postura inovadora possibilita uma maior compreensão 

do mundo em que vivemos. Sobre esta questão, Straforini afirma: 

 
Não podemos mais negar a realidade do aluno. A geografia, 

necessariamente, deve proporcionar a construção de conceitos que 

possibilitem ao aluno compreender o seu presente e pensar o futuro com 

responsabilidade, ou ainda, preocupar-se com o futuro através do 

inconformismo com o presente (STRAFORINI, 2004, p.51). 

       

 O ensino de Geografia tem sido objeto de amplos debates, quanto aos 

encaminhamentos necessários para a realização de uma prática coerente com uma educação 

transformadora da realidade social. A prática docente comprometida com essa concepção de 

educação requer um planejamento de ensino que considere a integração da escola ao contexto 

social, a valorização do saber do aluno, significando os conhecimentos geográficos que tratam 

da dinâmica social e que atenda ao princípio da interdisciplinaridade. Desta maneira 

contribuirá para a superação da visão fragmentada do conhecimento visto que o ensino 

interdisciplinar deve ser uma preocupação permanente em todas as atividades propostas pelos 

professores aos seus alunos, não perdendo de vista a importância e a clareza da infinidade de 

relações que é possível estabelecerem entre os conhecimentos das diversas disciplinas. É um 

desafio para a educação, na atualidade, superar a fragmentação do conhecimento, tornando a 

aprendizagem um processo mais significativo para crianças e jovens.   
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A preocupação dos professores com o trabalho interdisciplinar deve surgir nas séries 

iniciais do ensino fundamental e persistir até o ensino superior. O incentivo para a construção 

de relações entre os diferentes conteúdos presentes nas diversas disciplinas do currículo 

tornar-se-á, então, um hábito. É necessário o agir interdisciplinar, a ousadia da busca e a 

motivação pela pesquisa: a transformação da insegurança num exercício do pensar, do 

construir, para que ocorra o diálogo com outras formas de conhecimento.  

 

2.2.2 Memória, representações sociais e formação da identidade no exercício da 

docência 

 

 Os valores, história de vida, saberes e representações docentes, bem como a sua 

identidade profissional, remete a uma base teórica de discussões sobre memória e 

representações sociais que se fundamenta nas Ciências Sociais. Neste aspecto, torna-se 

necessário analisar as contribuições que autores como Halbwachs (1990), Pollak (1992), Le 

Goff (1996), Gondar(2005), entre outros, trazem para esta discussão, na perspectiva de que as 

interfaces entre as diversas áreas de conhecimento possibilitem trazer respostas a algumas 

dúvidas e inquietações, ou gere um desequilíbrio tal que se torne um terreno propício para a 

criação do novo. 

  ―O campo de estudos sobre memória social é inter ou transdisciplinar [...], e seus 

conceitos se produzem no entrecruzamento ou nos atravessamentos que ocorrem entre as 

disciplinas‖ (GONDAR, 2005, p.7). Nesta perspectiva problemática, mas repleta de 

possibilidades, é que efetuaremos as análises propostas, a fim de contribuir no debate sobre a 

formação docente a partir de diálogos entre estes autores. 

Halbwachs (1990) ao analisar as bases conceituais da ―Memória coletiva e Memória 

histórica‖, afirma:  

 
Não é na história aprendida, é na história vivida que se apóia nossa memória. 

[...] A história vivida se distingue da história escrita: ela tem tudo o que é 

preciso para constituir um quadro vivo e natural em que o pensamento pode 

se apoiar, para conservar e reencontrar a imagem do seu passado 

(HALBWACHS, 1990, p.71). 
 

A história vivida dos docentes, bem como dos demais sujeitos sociais que participam 

da sua prática pedagógica, está repleta de lembranças. Para Halbwachs (1990, p.71) ―[...] a 

lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda de dados 

emprestados do presente‖. Certamente, então, a prática docente está impregnada de ―[...] 
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representações que repousam pelo menos em parte, em depoimentos e racionalização‖. 

(HALBWACHS, 1990, p.71). Desta maneira, a memória individual só faz sentido a partir de 

relações com determinados grupos, inserida em um quadro social. A memória coletiva, de 

acordo com Halbwachs (1990, p.86), está ligada a duas categorias: o tempo e o espaço, uma 

vez que toda memória coletiva está atrelada a um grupo que se encontra inserido no tempo e 

no espaço. Linhares, ao analisar esta questão afirma: 

 
[...] a identidade é uma construção histórica que se dá a partir da relação 

dialética que ocorre em determinado espaço geográfico, entre indivíduos 

e/ou grupos que organizam sua vida cotidiana em torno de atividades 

semelhantes, tendo como base um conjunto de valores compartilhados. Esses 

grupos podem ser a família, grupos profissionais, grupos que tem atividades 

de lazer semelhantes, etc. É esta identidade coletiva que dá sentido de 

continuidade aos indivíduos, que adotam papéis, normas e valores válidos 

para todos os componentes do grupo, o que reafirma constantemente, através 

da memória, a trajetória objetiva e subjetiva, [...] (LINHARES, 2006, p. 33-

34).  

  

 Na perspectiva da formação docente, a identidade é construída a partir das 

representações que estes futuros profissionais constroem em relação à sua formação inicial, as 

trajetórias percorridas no curso, no contato com seus professores, influenciando e sendo 

influenciado por eles, na consolidação da carreira docente, nos embates que o ser professor 

permite vivenciar e nas subjetividades destas relações. 

Para Pimenta (1997), também a construção da identidade profissional é um elemento 

considerado importante na formação do professor. Essa identidade se constrói pelo 

significado que cada professor confere à atividade docente no seu cotidiano com base em seus 

valores, seu modo de situar-se no mundo, sua história de vida, seus saberes e representações. 

É essa identidade profissional que ajuda o professor a delinear suas ações, a fazer escolhas, a 

tomar decisões, posições, a definir por determinados comportamentos e estratégias de 

pensamento no exercício de sua profissão. 

 Pollak (1992) ao tratar das questões teóricas referentes à ―Memória e identidade‖, 

argumenta: ―Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno construído 

social e individualmente, quando se trata da memória herdada, podemos também dizer que há 

uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade‖. 

(POLLAK, 1992, p.205) 

 Ou seja, para o autor, este sentimento de identidade seria a imagem que a pessoa 

constrói ao longo da sua vida sobre si mesma, a imagem que tem sido construída para 

apresentar aos outros e a forma como ela deseja ser percebida pelos outros. Estas 
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representações são extremamente relevantes na prática docente, uma vez que sendo ―a 

memória uma construção social‖ (HALBWACHS, 1990), todas as vivências destes sujeitos 

sociais estão impregnadas de valores, sentimento de pertencimento a determinados grupos, 

territorializado nas Unidades Escolares, na qual se materializam as relações sociais que 

influenciarão diretamente na construção da identidade profissional do docente. Pollak ainda 

afirma que: 

 
A construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos 

outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de 

credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros. Vale 

dizer que memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não 

são fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma pessoa 

ou de um grupo (POLLAK, 1992, p.205). 

 

 Desta maneira, a formação da identidade docente está condicionada às marcas do 

processo de escolarização, às influências assimiladas pelo licenciando no decorrer da 

formação inicial, à vivência do estágio enquanto um momento que marca o fechamento de um 

ciclo e o início de uma caminhada e às experiências vivenciadas no decorrer do exercício da 

docência. 

A memória está irremediavelmente atrelada ao processo de construção da identidade e 

estas duas categorias são fenômenos socialmente construídos. Le Goff (1996), destaca que a 

memória cria mecanismos para salvar o passado com o objetivo de servir o presente e o 

futuro. Segundo Mendes (2001), a memória coletiva é formada por múltiplas representações 

que se articulam entre si, que possuem movimento contínuo a partir de demandas do presente 

e da assimilação de novas representações. 

Conforme Mannoni, 

 
Situadas no ponto de encontro do individual e do social, do racional e do 

pulsional, da consciência e do inconsciente, do imaginário e do discursivo, 

as representações sociais são, ao mesmo tempo, elementos mentais 

constitutivos e conteúdos de pensamento muito importantes. Não existem 

representações sociais sem pensamento, claro, mas não há pensamento sem 

representação social. Ora determinantes, ora determinadas, elas dirigem 

nossa vida psicológica e orientam, de maneira decisiva, nosso saber – aquele 

de sentido comum, pelo menos (MANNONI, 1998, p. 119, apud, 

CARDOSO, 2000, p. 30).  

 

 Desta maneira, a memória não seria entendida como depositária de múltiplas 

representações, mas sim, constituída por estas representações. ―Uma representação social [...] 

trata-se de ‗uma forma de saber prático que liga um sujeito a um objeto‘ – o que significa ser 

invariavelmente, ‗uma representação de alguma coisa (o objeto) e de alguém (o sujeito)‘‖ 
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(JODELET, 1989, p.43, apud, CARDOSO, 2000, p. 30).   As representações permeiam o 

nosso cotidiano, os fenômenos de representação social estão presentes na cultura, nas 

instituições, nas práticas sociais e conseqüentemente também no contexto escolar, 

influenciando a conduta dos seus sujeitos sociais no tempo e no espaço. 

Conforme Tardif,  

 
[...] a subjetividade dos professores não se limita apenas a cognição ou a 

representações mentais, mas engloba toda história de vida, suas experiências 

familiares e escolares anteriores, sua afetividade e sua emoção, suas crenças 

e valores pessoais (TARDIF, 2002, p. 232). 

 

 Segundo o autor, são experiências vivenciadas no decorrer da vida que no conjunto 

alicerçam o constructo identitário do professor e determinam a sua forma de pensar a 

profissão, de se relacionar com os sujeitos que compõem o seu contexto de trabalho e o seu 

investimento na formação, seja ela inicial ou continuada.  

Segundo Andrade (2008), no processo de construção da identidade docente é 

importante considerar a relevância da cultura profissional, que se constrói preferencialmente 

―[...] nas instituições formadoras - onde os futuros profissionais estudam e fazem estágio e 

onde, depois, já em exercício, trabalham e participam de eventos de formação continuada‖ 

(ANDRADE, 2008, p. 235). Na acepção do referido autor, 

 
O cotidiano vivido na instituição é, portanto, um elemento formador 

importante. Por outro lado, a identidade e cultura da instituição são 

construídas pelo coletivo de profissionais que dela fazem parte [...]. Assim, a 

representação do que é um professor se constrói no cotidiano, nas práticas e 

relações que caracterizam a organização das instituições formadoras 

(ANDRADE, 2008, p. 235-236). 

 

 Nesta perspectiva o ser professor resulta também das influências da cultura escolar 

que identificam e diferenciam as instituições formadoras, ou seja, o espaço da universidade 

onde o futuro professor será formado e as unidades escolares em que este profissional atuará. 

O perfil destas instituições, sua cultura local, imprime marcas indeléveis na identidade deste 

professor e contribui no processo de formação da identidade docente. 

 Nóvoa (1995), destaca os seguintes aspectos no processo de formação da identidade 

do professor:  

 
Adesão, porque ser professor implica sempre a adesão a princípios e a 

valores; ação, na escolha das melhores maneiras de agir, jogam-se decisões 

do profissional e do pessoal; autoconsciência, porque em última análise tudo 

se decide no processo de reflexão que o professor leva a cabo sobre a sua 

própria ação (NÓVOA, 1995, p. 34). 
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Na maioria das vezes as identidades dos sujeitos são formadas a partir das relações e 

representações estabelecidas nos grupos de convivência. Segundo Siqueira e Souza, existem 

dois tipos de identidade: a identidade individual e a identidade social. Identidade individual é 

um desenho do próprio indivíduo como é para si próprio, já a identidade social, é representada 

coletivamente por um grupo social, e na maioria das vezes, a identidade individual se 

transforma a partir da identidade social. Segundo Siqueira: ―Entre as relações sociais e as 

identidades constituídas localiza-se um jogo que resulta em relações de poder.‖ (SIQUEIRA e 

SOUZA, 1997. p.82). 

A formação da identidade social tem bases objetivas e subjetivas que a todo o 

momento correm o risco de perder a legitimidade, ou seja, são instáveis, pois as interações 

sociais e as experiências adquiridas, assim como as representações dentro da sociedade, são 

fatores decisivos para a transformação das identidades. A identidade de classe necessita para 

se constituir, de uma objeção produtiva na sociedade e uma prática coletiva que responda às 

suas ansiedades.  A identidade tem formação ideológica, pela qual o sujeito é identificado e 

reconhecido na estrutura da sociedade. 

Em síntese, não nos damos conta de quanto os nossos discursos estão vinculados ao do 

outro, do quanto as nossas idéias, atitudes e valores são resultado da nossa inserção na 

sociedade em determinado momento histórico. A partir da breve discussão teórica apresentada 

neste texto, é possível inferir que a identidade docente é construída socialmente no decorrer 

do processo de formação, se materializa na prática do estágio supervisionado e se consolida 

no exercício da docência. Contudo, esta formação identitária se encontra revestida de 

representações que envolvem os valores e a história de vida dos profissionais da educação, se 

traduzindo numa memória coletiva que tem um movimento contínuo a partir do presente e da 

incorporação de novas representações que delineará a sua prática social no futuro. 
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3 O LUGAR DA PESQUISA: O MUNICÍPIO, A UNIVERSIDADE E O 

CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA DA UESB 

 

 Este capítulo procura apresentar o cenário onde se desenvolveu esta pesquisa 

considerando importante esta contextualização a partir da abordagem de aspectos da dinâmica 

que estrutura a moldura da realidade social do contexto no qual a pesquisa se insere, tendo 

como referência o município de Vitória da Conquista, onde se localiza o campus central da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, enquanto precursora da implantação do 

ensino superior na região e campo empírico desta pesquisa. O capítulo finaliza discorrendo 

sobre a trajetória do curso de Licenciatura em Geografia da UESB, espaço de atuação no 

passado e no presente das protagonistas deste trabalho. 

 

3.1 Vitória da Conquista: uma breve apresentação 

 

Vitória da Conquista se localiza no Estado da Bahia (mapa 02),  possuindo uma 

população em 1º de julho de 2009 de aproximadamente 318.901 habitantes, conforme o 

IBGE, o que a torna a terceira maior cidade do Estado e também do interior do Nordeste 

(excetuando-se as regiões metropolitanas). Possui um dos PIBs que mais crescem no interior 

desta região e é classificada atualmente como Capital Regional B de uma área que abrange 

aproximadamente oitenta municípios na Bahia, além de dezesseis cidades do norte de Minas 

Gerais. Conforme Ferraz, 

Pelos estudos do IBGE, Vitória da Conquista é sempre citada como uma 

cidade que exerce forte influência em relação a seu entorno. É definida como 

Centro Regional B (1966), Capital Regional (1978), com um perfil forte de 

centralidade na hierarquia dos centros urbanos (1993) e como Capital 

Regional B (2007). O IBGE teve por objetivo, nos estudos apresentados, 

definir a posição hierárquica das cidades na rede urbana brasileira 

(FERRAZ, 2009, p. 63). 

 

 

O município tem um clima tropical de altitude, possuindo uma área de 3.743 km². Nas 

escadarias da Igreja Matriz a altitude é de 923 metros acima do nível do mar podendo atingir 

mais de 1.000 metros nos bairros mais altos, por isso é uma das cidades mais frias do 

Norte/Nordeste do país registrando temperaturas inferiores a 10 °C em vários dias do ano. 

Sendo igualada em temperatura média apenas com cidades altas da Chapada Diamantina, 

como Piatã, Barra da Estiva, Maracás e Ibicoara. "As chuvas de neblina" ou de "inverno", 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_Julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tropical_de_altitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escadaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piat%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_da_Estiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ibicoara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neblina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
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como são chamadas, se concentram no período de Abril a Setembro, já "as chuvas das águas" 

ou "de verão" (mais intensas e fortes) ficam concentradas de Outubro a Março.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Mapa 02: Vitória da Conquista: localização municipal, 2008. 

 Fonte: MENDES, 2009, p.26. 
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A região de Vitória da Conquista, compreende os municípios de Barra do Choça, 

Planalto e Poções, devido à localização em uma altitude próxima de 1.000m acima do nível 

do mar e por não ter a ocorrência de geadas, se especializou na cafeicultura. Entretanto a 

partir do ano de 1975 esta cultura agrícola foi incrementada com financiamentos subsidiados 

pelos bancos oficiais, passando a região a ser a maior produtora do norte e nordeste do Brasil. 

A partir do final dos anos 1980, o município realça sua característica de pólo de serviços. A 

educação, a rede de saúde e o comércio se expandem, tornando a cidade a terceira economia 

do interior baiano. Esse pólo variado de serviços atrai a população dos municípios vizinhos.  

O ano de 2007 foi considerado o marco inicial de um novo ciclo na agricultura 

regional, ciclo este fundamentado no plantio de cana-de-açúcar, para produção sobretudo de 

etanol e no plantio de eucalipto destinado a produção de carvão para a indústria siderúrgica do 

norte de Minas Gerais, essências e madeira serrada que substituíra a madeira de lei nativa 

cada vez mais escassa. Já estão plantados neste ano, mais de vinte milhões de pés de 

eucalipto. 

As micro-indústrias, instaladas por todo o Município, geram trabalho e renda. Estas 

indústrias produzem de alimentos a cofres de segurança, passando por velas, embalagens e 

movelaria, além de um pequeno setor de confecções. O setor de saúde ganhou novas 

dimensões. Antigos hospitais foram aperfeiçoados, clínicas especializadas foram abertas e a 

Rede Municipal de Saúde se tornou, a partir de 1997, referência para todo o País. Esse fato 

criou condições para que toda a região pudesse se servir de atendimento médico-hospitalar 

compatível com o oferecido em grandes cidades. Hoteleiros, empresários, comerciantes 

atacadistas e profissionais liberais formam os segmentos que, junto com a Educação e a 

Saúde, fizeram a infra-estrutura da cidade abarcar, além de migrantes, a população flutuante 

que circula na cidade diariamente. 

 
 

 Fotografia 01 -  Visão panorâmica da cidade de Vitória da Conquista 

Fonte: www.google.com.br – Ano: 2011 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eucalipto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sider%C3%BArgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira_de_lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://www.google.com.br/
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A fotografia 01 apresenta uma visão panorâmica da paisagem urbana de Vitória da 

Conquista, considerada atualmente como a terceira maior cidade da Bahia. Seu comércio é 

bastante diversificado contando com grande número de empresas, um shopping center, o 

Conquista Sul, além de vários conjuntos comerciais, com lojas e salas de escritórios. A 

influência do comércio da cidade abrange todo o centro-sul da Bahia além do norte de Minas 

Gerais, influenciando uma população aproximada de pouco mais de 2 milhões de pessoas, o 

que coloca a cidade entre os cem maiores centros urbanos do país.A cidade também conta 

com um setor de saúde público e privado muito bem estruturado, que renderam a ela, prêmios 

a nível nacional e internacional. Frequentemente seu modelo de saúde pública tem servido de 

exemplo até mesmo para outros países. 

3.2 Descortinando o passado 

 

O arraial da Conquista foi fundado em 1783 pelo sertanista português João Gonçalves 

da Costa. A origem do núcleo populacional está relacionado à busca de ouro, à introdução da 

atividade pecuária e ao próprio interesse da metrópole portuguesa em criar um aglomerado 

urbano entre a região litorânea e o interior do Sertão. Através da Lei Provincial nº 124, de 19 

de maio de 1840, o arraial da Conquista foi elevado à Vila e Freguesia, com território 

desmembrado do município de Caetité, verificando-se sua instalação em 9 de novembro do 

mesmo ano. Em ato de 1º de julho  de 1891, após a Proclamação da República, a Imperial 

Vila da Vitória, como ficou designada, eleva-se à categoria de cidade, recebendo, 

simplesmente, o nome de Conquista. ―Nesse período, onze ruas e duas praças abrigavam a 

população urbana, especialmente em volta da Praça da Igreja Matriz‖ (FERRAZ, 2009, p. 48).  

Segundo Ferraz (2009), a década de 1940 será um marco de profundas transformações 

para o município, a começar pela mudança do nome, ―[...] que em 1943, passou a ser Vitória 

da Conquista[...]‖ e outras importantes mudanças que afetarão diretamente a vida dos 

moradores da jovem cidade, como por exemplo: ―[...] a primeira escola ginasial foi aberta, o 

primeiro bar, o primeiro jardim, o cinema, novos bancos e casas de saúde [...]‖ (FERRAZ, 

2009, p. 49-50). 

A abertura de rodovias, como a Ilhéus – Lapa (BA 4l5) e a Rio – Bahia (BR 

116), resgatou as características históricas dessa localidade, [...]. Essas 

rodovias facilitam o processo de urbanização, influenciam o direcionamento 

e o crescimento da cidade, as migrações, o desenvolvimento do comércio, 

dos serviços de saúde e de educação (FERRAZ, 2009, p. 51). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Shopping_center
http://pt.wikipedia.org/wiki/Shopping_Conquista_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_centro-sul_baiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Norte_de_Minas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Norte_de_Minas
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 De acordo com Ferraz, 
 

Foi nesse contexto que ocorreram transformações nas relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais, além de mudanças infraestruturais, que, 

associadas a novas tecnologias, permitiram o dinamismo das redes aí 

estabelecidas. A cidade continuou a crescer e a modificar sua configuração 

territorial. Além das transformações ocorridas no campo, que influenciaram 

a construção do espaço urbano, aportes nos setores de educação e saúde 

estimularam a chegada e a permanência de profissionais especializados [...] 

(FERRAZ, 2009, p. 57). 

 

 A autora em sua tese destaca que o crescimento populacional do município incentivou 

o processo de urbanização, conforme é possível verificar na tabela 01 abaixo: 

 

Tabela 1 – População de Vitória da Conquista, por situação domiciliar  

de 1940 a 2000 e estimativa 2009 

Ano População 

Rural 

% População 

Urbana 

% TOTAL 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

1991 

2000 

2009 

24.910 

26.993 

31.401 

41.569 

43.245 

36.740 

36.949 

- 

74,3 

58,4 

39,3 

32,5 

25,3 

16.3 

14.1 

- 

8.644 

19.463 

48.712 

85.959 

127.652 

188.351 

225.545 

- 

25,7 

41,6 

60,7 

67,5 

74,7 

83,7 

85.9 

- 

33.554 

46.456 

80.113 

127.528 

170.897 

225.091 

262.494 

318.901 

Fonte: FERRAZ, 2009, p. 57. 

 

 A década de 1950 vai marcar a construção de novas unidades de saúde e um hospital 

Regional, o Hospital Crescêncio Silveira. No setor educacional, o grande acontecimento será 

a instalação da escola de formação de professores, a Escola Normal. A esse respeito, Mendes 

ressalta: 

 

Vitória da Conquista, pacata cidade do interior da Bahia, brinda o 

acontecimento da inauguração de sua escola normal em 20 de março de 

1952. A criação, por meio do Decreto nº 15.194, estabelecia a implantação 

do Curso Normal Rural. Era então, a primeira escola de formação de 

professores da cidade que, até aquele momento, contava apenas com escolas 

de curso primário e o Ginásio de Conquista, implantado em 1940 

(MENDES, 2004, p. 28). 
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 Mendes, ainda destaca: 
 

[...] se evidenciava na Bahia e em Vitória da Conquista o poder 

―regenerador‖ da educação pública, ferramenta capaz de colocar o Brasil em 

sintonia com o progresso das ―sociedades civilizadas‖. A escola, então, 

emerge como elemento de forja do cidadão ideal e o professor, modelo de 

virtude e caráter, como um reformador social em potencial, responsável pela 

transformação efetiva dos destinos de uma determinada sociedade 

(MENDES, 2004, p. 29). 

 

Conforme Mendes (2004), no Censo de 1950, a população do município totalizava 

79.887 habitantes, e a população da sede do município, a cidade de Vitória da Conquista, era 

de 17.503 habitantes. Em todo o município somente 19% da população era alfabetizada, 

dados que se diferenciava do efetivo populacional da cidade, que apresentava um total de 

48,5% da população considerada alfabetizada. Justificava assim a necessidade de uma 

ampliação da rede escolar, principalmente em relação ao aumento do número de professores 

com formação para atuar nas escolas da cidade, como também na zona rural, onde se 

verificava uma enorme carência da população. A fotografia 04 apresenta uma visão do espaço 

urbano da cidade neste período. 

 

 

Fotografia 02 - Vitória da Conquista, anos 50 

Fonte: MENDES, 2004, p. 30 

 

A abertura do Ginásio  Padre Palmeira possibilitou a formação de alunos que se 

tornariam os futuros professores que consolidaram o Instituto de Educação Euclides Dantas 

(Escola Normal) e o Centro Integrado Navarro de Brito, além das primeiras escolas privadas 

criadas no Município. Atualmente Vitória da Conquista tem 210 escolas públicas nas zonas 

urbana e rural, sendo 65 urbanas e 145 rurais. Na zona urbana as principais escolas públicas 

são: 
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 Centro Integrado de Educação Navarro de Brito  

 Colégio Polivalente de Vitória da Conquista  

 Instituto de Educação Euclides Dantas  

 Escola Estadual Abdias Menezes  

 Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães  

 Colégio da Polícia Militar - Eraldo Tinoco  

 IFBA(antigo CEFET) - Unidade de Vitória da Conquista 

 

O desenvolvimento urbano e econômico de Vitória da Conquista gerou também um 

crescimento na oferta de unidades escolares nas redes pública e também particulares. Este 

aumento do nível de escolarização da população gerou também uma demanda pela 

profissionalização através do acesso ao nível superior. A  implantação da primeira instituição 

de ensino superior no município possibilitou uma reconfiguração no espaço urbano de Vitória 

da Conquista nas últimas décadas. 

 

3.3 A história recente do Ensino Superior em Vitória da Conquista 

 

Compreende-se que a universidade faz parte da totalidade da vida social, portanto, está 

inserida no processo de globalização, não está fora, separada, porém, sim, está dentro da 

tessitura complexa e contraditória da sociedade, em relações de mútuas interatuações. 

Avanços alcançados nas esferas da ciência e da tecnologia e disfunções da globalização no 

campo social, econômico, político e ético têm claramente efeitos sobre a educação superior, 

nas taxas de desemprego, especialmente entre os jovens, engendrando a recomposição da 

problemática das desigualdades de escolarização entre classes sociais (CRUZ, 2010). 

Conforme Sobrinho,  

 
Tendo em vista que os esquemas simples de compreensão da realidade social 

são insuficientes para dar conta da complexidade e da pluralidade de 

sentidos dos fenômenos humanos, especialmente com a fragmentação e a 

multiplicação dos conhecimentos, das informações e dos intercâmbios, já 

não se pode pensar que uma instituição central da sociedade, radicalmente 

ligada às mudanças do mundo, como é o caso da universidade, possa ser 

explicada a partir de uma única idéia ou de um só princípio interno 

(SOBRINHO, 2005, p. 01).  

 

Neste contexto, as instituições de ensino superior sentem os impactos da nova 

conjuntura e integram o desafio de repensar coletivamente seu papel na sociedade e a 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Col%C3%A9gio_Polivalente_de_Vit%C3%B3ria_da_Conquista&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar


68 

 

 

 

formação de recursos humanos adequados às necessidades do país; discutem, inclusive, os 

problemas que afetam seu funcionamento e a qualidade do ensino, da pesquisa, da pós-

graduação e da extensão, intimamente relacionadas com as políticas governamentais e com as 

condições materiais e culturais dos espaços acadêmicos.  

A trajetória do Ensino Superior em Vitória da Conquista é relativamente recente, 

sendo as primeiras iniciativas datadas da década de 1960, quando ocorreram as primeiras 

iniciativas por parte do governo estadual de implementar políticas públicas de interiorização 

do ensino superior no Estado da Bahia. A precursora desta iniciativa na cidade foi a atual 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, cujo percurso de implantação será 

destacado no próximo tópico deste capítulo.  

 Segundo Gusmão (2009), a década de 1990 será marcada pela instalação na cidade de 

uma Unidade de Ensino Descentralizada (UNEDs) do Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia – CEFET-BA, proporcionando à população local o acesso ao ensino 

técnico e posteriormente, também ao ensino superior com a criação do curso de Engenharia 

Elétrica no campus de Vitória da Conquista. De acordo com a pesquisa da autora: 

 
Em 29 de dezembro de 2008, foi sancionada a Lei Federal nº 11.892 que 

criou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o 

IFBA, resultado da transformação dos antigos CEFETs. O novo Instituto é 

equiparado às Universidades Federais no que diz respeito aos instrumentos 

regulatórios, avaliativos e de supervisão (GUSMÃO, 2009, p. 46). 

 

 Em relação ao ensino superior privado, a autora destaca também que no final da 

década de 1990 e início da década atual, foram criadas três instituições privadas de ensino 

superior:  

 

 Em 21 de junho de 1999, a Faculdade Juvêncio Terra, sendo credenciada na mesma 

data pela Portaria Ministerial nº 898. A implantação desta instituição de ensino 

superior resultou de amplas discussões, vislumbrando a possibilidade de atendimento 

aos alunos do ensino médio do Educandário Juvêncio Terra, funcionando na cidade 

desde 1946. 

 Em 03 de Setembro de 1999, a Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC, sendo 

credenciada em 21 de julho de 2000. Esta instituição  disponibiliza atualmente onze  

cursos de graduação presenciais (com diversificação em habilitações) contando com 

aproximadamente 3.200 alunos. 
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 Em 09 de julho de 2001, a Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR, tendo 

sido credenciada pela Portaria Ministerial nº 1.393 de 04 de julho de 2001. A 

instituição oferece quatro cursos presenciais: Engenharia da Computação, 

Administração com Habilitação em Agroindústria, Ciências Contábeis e Direito, com 

aproximadamente 1.450 alunos matriculados atualmente. 

 

O campus de extensão da Universidade Federal da Bahia - UFBA é uma conquista 

mais recente da cidade. Conforme Gusmão (2009, p. 45), esta universidade ―[...] vem 

desenvolvendo uma política de interiorização que visa estabelecer as bases para futuras IFES 

no interior da Bahia‖. O funcionamento deste campus fora de sede, denominado Anísio 

Teixeira, iniciou em 2006 e o credenciamento, ocorreu em 14 de junho de 2007. O campus 

oferece três cursos de graduação presenciais: Enfermagem, Nutrição e Farmácia, que em 

conjunto formam o Instituto Multidisciplinar em Saúde. 

 

3.3.1 A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

 

Gusmão (2009) apresenta uma breve síntese do histórico da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB, pontuando que em 1962 são criadas as Faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras nas cidades de Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana, Ilhéus, 

Caetité e Juazeiro. Embora concebidas naquele ano, numa década em que se dá a 

interiorização do ensino superior no Estado, o funcionamento das faculdades só se efetiva 

com a implantação dos cursos de Letras em Vitória da Conquista no ano de 1971 e os de 

Ciências e Letras em Jequié no ano de 1972 ―[...] licenciaturas curtas, autorizadas, 

respectivamente, pelos Decretos Federais nº 68.219, de 11/02/71, nº 79.130, de 17/01/77 e nº 

80.551, de 11/10/77‖ (GUSMÃO, 2009, p. 42-43). A abertura da Faculdade de Formação de 

Professores, em 1969, respondeu à demanda regional por profissionais melhor formados para 

o exercício do magistério. 

Em 1980 começa a se discutir a respeito da possível formação da Universidade, 

quando então o Poder Executivo é autorizado a instituir uma Fundação para criar e manter 

uma Universidade no Sudoeste do Estado, o que ocorre naquele mesmo ano. Segundo 

Gusmão: 

Em 1980, através da Lei Delegada nº 12 de 30/12/80, a Fundação 

Educacional do Sudoeste foi extinta, como mantenedora da Universidade, 

sendo criada a Autarquia Universidade do Sudoeste. O Regulamento de 

Implantação dessa Universidade foi aprovado 25/08/81, pelo Decreto nº 

http://pt.wikipedia.org/wiki/UFBA
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28.169, sendo a ela incorporadas as Faculdades de Formação de Professores, 

a Faculdade de Administração e outras unidades que viessem a ser 

instituídas e a ela vinculadas. Com a constituição da Autarquia foram 

implantadas, também, as Escolas de Agronomia, em Vitória da Conquista, 

Zootecnia, em Itapetinga e Enfermagem, em Jequié (GUSMÃO, 2009, p. 

43).    

  

A partir de então, os trabalhos começam a se intensificar para a autorização de 

funcionamento da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em sistema multicampi, 

obtida a partir do parecer favorável do Conselho Estadual de Educação (CEE), com o Decreto 

n.º 94.250 de 22 de abril de 1987. Em 27 de maio de 1998, a UESB é credenciada pelo 

decreto n.º 7.344, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE) de 28 de maio de 

1998.  

 
Atendendo à nova legislação, em 2003, foi encaminhado o processo de 

Recredenciamento ao Conselho Estadual de Educação. Em 2006, através do 

Decreto nº 9.996, de 02 de maio, a UESB foi recredenciada por um período 

de 08 (oito) anos (GUSMÃO, 2009, p. 43). 

 

 No decorrer do seu processo de implantação a UESB tem apresentado um crescimento 

na oferta de cursos e uma maior especialização a nível de ensino, pesquisa e extensão. Esta 

ampliação das atividades da universidade tem resultado num aumento do corpo docente, 

conforme é possível se verificar no quadro 01 abaixo, bem como também do efetivo de alunos 

matriculados, gerando assim necessidades de infraestutura que nem sempre acompanham a 

curva crescente de crescimento.  

 

Titulação Efetivos Temporários Visitantes Total 

Pós - doutores 12 - - 12 

Doutores 283 - - 283 

Mestres 406 17 01 424 

Especialistas 202 59 - 261 

Graduados 06 10 - 16 

Total 909 86 01 996 

      Quadro 01: Corpo docente por titulação - 2010.2 

Fonte: Prograd - Agosto/2010 

Org. OLIVEIRA, S. M. V. 

 

 A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) se constitui de três campi 

localizados em Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista (campus central), responsáveis pela 

oferta de uma diversidade de cursos presenciais, distribuídos em 07(sete) áreas de 
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conhecimento, conforme pode se verificar no quadro 02 apresentado abaixo.  De acordo com 

os dados da Secretaria Geral de Cursos, são 4.366 alunos matriculados em Vitória da 

Conquista, 2.295 alunos em Jequié e 1.022 alunos em Itapetinga, totalizando 7.382 alunos 

matriculados nos três campi (Secretaria Geral de Cursos - SGC – base 2010.1).  

 

Artes Ciências 

Agrárias 

Ciências 

Exatas e da 

Terra 

Ciências 

Humanas 

Ciências da 

Saúde 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Engenharias 

Artes com 

formação 

em teatro ou 

dança 

Agronomia Ciência da 

computação 

Comunicação 

Social 

Ciências 

Biológicas 

Administração Engenharia 

Ambiental 

Cinema e 

audiovisual 

Engenharia 

Florestal 

Física Direito Educação 

Física 

Ciências 

Contábeis 

Engenharia 

de Alimentos 

- Zootecnia Matemática Filosofia Enfermagem Ciências 

Econômicas 

- 

- - Química Geografia Farmácia - - 

- - Sistemas de 

Informação 

História Fisioterapia - - 

- - - Letras Medicina - - 

- - - Pedagogia Odontologia - - 

Quadro 02: Síntese dos cursos oferecidos pela UESB distribuídos por área – 2010 

Fonte: www.uesb.br/catalogodecursos 

Org. OLIVEIRA, S. M. V. 
 

 Em relação à Pós-Graduação, a universidade vem ampliando suas ofertas de cursos a 

nível de especialização, mestrado e doutorado, a partir da consolidação de grupos de pesquisa 

atuantes no contexto acadêmico e também por meio de parcerias com outras universidades. A 

UESB vem apresentando um aumento significativo das suas atividades científicas e 

tecnológicas, sendo isto resultante das ações acadêmicas voltadas para o fortalecimento das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

 

Fotografia 03 - UESB – Campus de Vitória da Conquista 

Fonte: www.uesb.br  
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O crescimento e a melhoria da aparelhagem e infra-estrutura dos laboratórios, nos 

últimos anos, associado à qualificação do corpo docente e técnico-administrativo possibilitou 

avanços que têm impulsionado a iniciação científica e a produção intelectual do corpo docente 

envolvido com as atividades de pesquisa. O quadro 03 apresenta de forma sistematizada a 

distribuição dos cursos de pós-graduação da instituição, observando-se que ainda existe uma 

caminho a ser percorrido no que se refere a uma ampliação mais efetiva da oferta de cursos de 

qualificação principalmente a nível de stricto sensu. 

 

Nível UESB Em cooperação Total 

Doutorado 08 04 12 

Mestrado 03 01 04 

Especialização 17 - 17 

Total 28 05 33 

        Quadro 03: Cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu - UESB - 2010 

        Fonte: PPG - Julho/2010 

        Org. OLIVEIRA, S. M. V. 

 

  No que se refere à formação de professores, além das Licenciaturas que a universidade 

possui e considerando-se as prerrogativas do debate nacional e internacional a respeito da 

educação, em que o Plano Nacional de Educação (PNE) estabeleceu a obrigatoriedade de 

ações conjuntas com Instituições de Ensino Superior, qualificadas, com o objetivo de atender 

a formação inicial de nível superior para todos os professores da Educação Básica, a UESB 

implantou desde 2004 as etapas concernentes ao Programa de Formação para Professores da 

Rede Pública, tanto estadual como municipal, nos municípios de Vitória da Conquista, 

Poções, Jequié e Itapetinga para a formação inicial e continuada a partir da demanda existente 

nas diversas áreas de conhecimento.  

Relação de cursos oferecidos neste período: 

 Vitória da Conquista: Letras Vernáculas, Matemática e Ciências Biológicas para o 

Ensino Fundamental e Médio; Licenciatura em Educação Infantil e Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

 Jequié: Letras e suas Literaturas, Matemática, Ciências Biológicas e Letras com 

Inglês para o Ensino Fundamental e Médio; Licenciatura em Educação Infantil e 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

 Itapetinga: Licenciatura em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental. 
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 Poções: Licenciatura em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

Sobre a Educação à Distância, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia oferece 

dois cursos desde 2006: 

 Curso de Licenciatura em Física, em convênio com a UFRPE; 

 Curso de Formação Continuada e Mídias na Educação, sendo uma parceria da UESB 

com a Secretaria de Educação à Distância – SEED/MEC/UnB. 

 

A partir de agosto de 2009, a 
3
UESB passou a integrar o sistema Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), com o propósito de atender à demanda do Programa de Formação de 

Professores do Governo Federal. Inicialmente, a universidade pretende oferecer os cursos de 

Licenciatura em Pedagogia e Computação, proposta já aprovada pelos respectivos 

Colegiados. Tais cursos serão oferecidos nos pólos de Vitória da Conquista, Jequié e 

Itapetinga, cidades onde se localizam os campi da UESB. 

 

3.3.1.1 O curso de Licenciatura em Geografia na UESB: síntese de uma trajetória 

 

O curso de Licenciatura Plena em Geografia da UESB obteve autorização para o início 

das suas atividades no segundo semestre de 1985, com o Parecer nº 244/84, e foi finalmente 

reconhecido através da Portaria Ministerial nº 833 de 05 de junho de 1992. A implantação 

deste curso vai ocorrer como resultado das conquistas em relação às discussões nacionais 

sobre a validade ou não da continuação dos cursos de Estudos Sociais, herança da lei 

5.692/71. 

 
Em 1971, com a lei 5.692, o ensino básico foi reformulado, sendo dividido 

em 1º e 2º graus e os conteúdos de Geografia foram, juntamente com os de 

História, aglutinados em uma única área, os Estudos Sociais. Esse modelo 

flexibilizou os cursos de formação de professores, os quais passaram a se 

organizar como cursos de Estudos Sociais em duas modalidades: licenciatura 

curta (professores para o ensino de 1º grau) e licenciatura plena (professores 

de ensino de 2º grau) (PINHEIRO, 2006, p. 92). 

 

 Conforme Pontuschka, et al (2007), com a criação do componente curricular Estudos 

Sociais, a política educacional que se estabeleceu atrelou a estrutura do ensino universitário a 

uma tendência ambígua, em que a formação do professor poderia ser reduzida em relação à do 

                                                 
3
 Informações coletadas junto ao Programa de Educação à Distância da UESB – 2010. 



74 

 

 

 

pesquisador, este fato implicou em sérias conseqüências na formação docente, com seqüelas 

que até hoje se observa no meio acadêmico. 

 Estas medidas foram alvo de polêmicas e intensos debates, principalmente na década 

de 1980, ocasionando um reposicionamento do MEC, por intermédio da Secretaria de 

Educação Superior (SESu) em relação às críticas efetuadas, principalmente por parte dos 

geógrafos e historiadores que formavam a comunidade acadêmica naquele período, 

representados pela AGB e a Anpuh. 

 A década de 1980, cuja simbologia nos remete ao processo de redemocratização do 

país e a abertura para os debates nas mais diversas áreas, marcará o início do movimento de 

renovação do ensino da Geografia, com discussões tanto no meio acadêmico quanto nas 

escolas. Será neste contexto que o curso de Licenciatura em Geografia da UESB será 

implantado.  

A entrada da 
4
primeira turma aconteceu em 1985, sendo o curso com duração mínima 

de 03(três) anos e meio e máxima de 07(sete) anos, com habilitação específica em 

Licenciatura Plena em Geografia, com o objetivo de atender a demanda por professores 

licenciados para atuar na rede escolar de ensino básico da região Sudoeste da Bahia. O 

currículo do curso de Geografia na sua fase inicial de implantação refletia os debates oriundos 

do movimento de renovação crítica da geografia brasileira no decurso dos anos 1980, em que 

as tradições que se fundamentavam no empirismo estavam sendo rejeitadas em função de uma 

abordagem teórica que fosse capaz de assimilar os fundamentos da realidade social e de sua 

dinâmica espacial. No contexto da formação acadêmica este era o momento de questionar as 

bases das ciências alicerçadas no positivismo lógico, na perspectiva de uma análise marxista, 

que naquele contexto histórico, era o paradigma mais sólido para a fundamentação das bases 

teóricas da Geografia, conforme a análise efetuada no Projeto Pedagógico do curso. 

 
[...] segundo pode-se verificar na sua estrutura e no ementário, o currículo do 

Curso de Licenciatura Plena em Geografia da UESB contempla a 

combinação de elementos da concepção social da geografia francesa da 

segunda metade do século XX – o que fica evidente no destaque dado ao 

enfoque regional na estrutura curricular, inclusive na disciplina Geografia 

Aplicada ao Desenvolvimento Regional da Bahia que tem o caráter de 

iniciação à prática da pesquisa – e de fragmentos de uma proposta de análise 

socioeconômica que mescla categorias marxistas e de outras fontes de 

inspiração teórica (Projeto Político Pedagógico, 2003, p. 04). 

                                                 
4
 Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura Plena em Geografia da UESB, Vitória da Conquista, 2003. 
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 O século XX foi marcado por intensas e profundas transformações nas relações 

sociais, econômicas e políticas. Neste século pessoas perderam suas vidas em grandes guerras, 

outros desapareceram em função da falta de liberdade e perseguições políticas, muitos foram 

às ruas reivindicar direitos adquiridos ou simplesmente para defender uma posição, líderes de 

governo perderam o poder e outros assumiram em função de uma nova ideologia, a tecnologia 

se desenvolveu assustadoramente alterando o modo de vida de quase toda a população do 

planeta. 

 De acordo com Santos, 

 
Quando, ao procurarmos analisar a situação presente das ciências no seu 

conjunto, olhamos para o passado, a primeira imagem é talvez a de que os 

progressos científicos dos últimos trinta anos são de tal ordem dramáticos 

que os séculos que nos precederam – desde o século XVI, onde todos nós, 

cientistas modernos, nascemos, até ao próprio século XIX – não são mais 

que uma pré-história longínqua. Mas se fecharmos os olhos e os voltarmos a 

abrir, verificamos com surpresa que os grandes cientistas que estabeleceram 

e mapearam o campo teórico em que ainda hoje nos movemos viveram ou 

trabalharam entre o século XVIII e os primeiros vinte anos do século XX, 

[...] (SANTOS, 1987, p.5). 

 

 Santos pontua também, 

 
Duvidamos suficientemente do passado para imaginarmos o futuro, mas 

vivemos demasiadamente o presente para podermos realizar nele o futuro. 

Estamos divididos, fragmentados. Sabemo-nos a caminho, mas não 

exatamente onde estamos na jornada (SANTOS, 1987, p. 58). 

 

Este contexto de crise paradigmática no qual as ciências humanas se insere tem gerado 

dúvidas e instabilidades, revelando, no caso específico da Ciência Geográfica, as limitações 

da Geografia Crítica e a necessidade de uma maior aprofundamento nas questões 

epistemológicas face a velocidade das transformações na contemporaneidade. Desta maneira 

o momento se torna propício para se rever antigas posturas e possibilitar a abertura para novas 

experiências.  

O currículo inicial do curso não atendia mais plenamente às discussões pertinentes à 

ciência geográfica e, além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais determinava profundas 

mudanças na estruturação dos currículos dos cursos de licenciatura. ―A formação do 

profissional de geografia precisa adequar-se às novas exigências tecnológicas e educacionais 

para enfrentar um mundo em transformação, [...] (Projeto Político Pedagógico, 2003, p. 05). 

Foi neste contexto que implementou-se o currículo que tem sido utilizado até o 

presente momento, sendo fruto de um prolongado processo de discussões acerca dos 

componentes curriculares que comporiam a grade curricular, bem como a carga horária e 
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ementa de cada disciplina, com base na Resolução CNE 02/2002 e o Parecer 163/2002 do 

Conselho Estadual de Educação (CEE) que determinavam que os currículos dos cursos de 

licenciatura fossem efetivados mediante a integralização de no mínimo 2800 (duas mil e 

oitocentas) horas, e onde a articulação teoria/prática garantisse, no seu projeto pedagógico, as 

seguintes dimensões dos componentes comuns: 

 

I- 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas 

ao longo do curso; 

II-  400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do 

início da segunda metade do curso; 

III- 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural; 

IV- 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico- científico-

culturais. 

 

Contudo, atualmente, quando o curso de Licenciatura Plena em Geografia da UESB 

completa vinte e cinco anos de existência, o seu currículo passa por mais uma avaliação e um 

processo de reorientação
5
, com base no que foi experienciado na vivência da sala de aula nos 

últimos anos e respaldado pela legislação atual que orienta a elaboração dos currículos dos 

cursos superiores. 

Conforme esta nova proposta o currículo do curso de Licenciatura em Geografia tem 

procurado atender as novas demandas da Ciência Geográfica, no contexto da sociedade atual. 

―Por esta razão, é possível pensar o currículo como um conjunto de significados que pode ser 

trabalhado na perspectiva de desafio frente às relações de dominação e exploração na 

sociedade‖ (Projeto de Reorientação Curricular, 2010, p. 39). 

É consenso atualmente a idéia de que os currículos não devem orientar-se por uma 

estrutura curricular rígida, baseada no enfoque unicamente disciplinar e seqüenciado com 

base na hierarquização artificial dos conteúdos. A antiga e tão atual discussão de que a teoria 

e a prática não devem constituir-se como elementos dicotômicos e sim, na perspectiva da 

graduação, como indissociáveis, sendo imprescindíveis do processo de formação docente, se 

                                                 
5
 Projeto de Reorientação Curricular do Curso de Licenciatura Plena em Geografia da UESB, Vitória da 

Conquista, 2010.  Esta proposta de um novo projeto pedagógico do Curso de Geografia fundamenta-se na 

legislação atual que norteia os currículos dos cursos superiores e se encontra em processo de análise. 
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materializa como uma realidade na perspectiva da avaliação e reorientação da proposta 

curricular do curso de Licenciatura Plena em Geografia da UESB (Projeto de Reorientação 

Curricular, 2010, p. 39). 

 
O desenvolvimento pessoal e profissional de um professor é um processo 

complexo e tecido conforme ele se posiciona em relação a múltiplas e, por 

vezes, contraditórias situações. Para tanto, contribuem também múltiplos e, 

por vezes, contraditórios significados, pontos de vista, valores morais, 

crenças expressos pelos discursos elaborados por vários interlocutores que se 

situam nos diferentes contextos criados nas instituições sociais, nos vários 

campos científicos, nas legislações, nas experiências sindicais, etc 

(OLIVEIRA et al, 2006, p. 548).  

 

A proposta atual de currículo intenciona formar profissionais conscientes e 

comprometidos socialmente, capazes de atuar nos diversos campos da Geografia, mais 

especificamente, no âmbito da educação formal das unidades de ensino.  É nesta perspectiva, 

que no caso específico da UESB, este curso tem procurado construir a sua trajetória de ensino, 

permeado de avanços e debates críticos nestes vinte e cinco anos de caminhada.  

Desta maneira, nesta nova proposta curricular mantém-se clara a proposição de se 

manter respaldado na base legal do Conselho Nacional de Educação assegurando a 

implantação de no mínimo 400 h de Prática como Componente Curricular, vivenciadas ao 

longo do curso; 400 h de Estágio Curricular Supervisionado, a partir do segundo semestre do 

curso; 1.800 h de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico-cultural e 200 h 

para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. 

 

As atividades de Estágio Supervisionado fazem parte da estrutura curricular 

do Curso de Licenciatura Plena em Geografia desde o II semestre para o 

curso matutino e desde o III semestre para o noturno por meio das 

disciplinas de Metodologia e Prática do Ensino de Geografia I, II, Práticas 

em Projetos aplicados ao Ensino de Geografia, Oficinas Pedagógicas para o 

Ensino de Geografia e Estágio Supervisionado em Geografia, esta última 

disciplina regulamentada pelas normas de Estágio da UESB (Projeto de 

Reorientação Curricular, 2010, p. 43). 
 

Nesta perspectiva a realização do Estágio Supervisionado possibilita a vivência da 

relação teoria-prática e a iniciação do trabalho docente, se constituindo num mecanismo de 

realimentação do currículo e da formação profissional suprindo diretamente a demanda dos 

eixos articuladores dos diferentes âmbitos do conhecimento profissional e da interação e da 

comunicação no desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional, estando de acordo 

com a Resolução CNE/CP 01/2002 (Projeto de Reorientação Curricular, 2010, p. 43). 
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De acordo com os quadros 04 e 05 apresentados abaixo, o Departamento de Geografia 

possui 31 (trinta e hum) docentes, sendo 27(vinte e sete) efetivos e 04(quatro) temporários, 

distribuídos nas seguintes áreas do conhecimento geográfico: Cartografia, Geografia 

Regional, Geografia Humana, Geografia Física, Geografia Agrária e Ensino de Geografia. 

 

Titulação Classe Regime de 

trabalho 

Total Geral 

ESP MS DT AUX ASS ADJ TIT DE 40h 20h 

02 13 12 03 13 09 02 24 02 01 27 

Quadro 04: Corpo docente efetivo do Departamento de Geografia – UESB/2010 

Fonte: Prograd - Agosto/2010 

 

Titulação Carga Horária Total Geral 

ESP MS DT 40h 20h 

02 02 - 04 - 04 

          Quadro 05: Corpo docente temporário do Departamento de Geografia – UESB/2010 

                     Fonte: Prograd - Agosto/2010 

 

O Departamento também dispõe dos seguintes laboratórios:  

 Laboratório de Cartografia: oferece suporte ao curso de Geografia e outros cursos 

da instituição desenvolvendo atividades de assessoria na área de ensino, pesquisa e 

extensão, apoio às atividades de planejamento do espaço urbano e rural da região e 

produção de material didático. 

 Laboratório de Ensino: se constitui num espaço de discussão e troca de experiências 

vivenciadas por professores de Geografia e execução do projeto de extensão contínuo 

de Assessoria permanente aos professores de Geografia da rede municipal e estadual 

do município de Vitória da Conquista, envolvendo discentes do curso (como bolsistas 

e voluntários), docentes do Departamento e docentes da rede pública de ensino (com 

carga horária disponível para o projeto ou como voluntários) e desenvolvendo também 

atividades de ensino e pesquisa. 

 Laboratório de Geoprocessamento: O Laboratório de Geoprocessamento atende às 

disciplinas do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Geografia e de outros cursos, 

além de desenvolver atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Oferece suporte para 

a elaboração de mapas através de programas de computador e softwares. Realiza 

também plotagem de cartas, mapas, etc, bem como se apresenta como um espaço de 

utilização da informática para aulas e pesquisa. 
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 Laboratório de Estudos Agrários e Urbanos: Além do desenvolvimento de 

atividades de pesquisa e extensão este laboratório tem por finalidade consolidar grupos 

de estudos, realização de mostras e discussão de vídeos de interesse geográfico, servir 

de suporte as pesquisa desenvolvidas pelos discentes, no âmbito da graduação e da 

pós-graduação, publicação de resultados de pesquisas em eventos científicos, 

orientação de discentes, consolidação de novos grupos de pesquisa nas linhas de 

pesquisas já existentes, bem como a criação de novas linhas de pesquisa, além da 

concretização de uma publicação semestral do laboratório, por meio do qual se 

pretende divulgar à comunidade acadêmica os resultados dos trabalhos desenvolvidos. 

 Laboratório de Geografia Física: O LAGEOF tem o objetivo de realizar parcerias 

junto a Instituições públicas (municipais, estaduais e federais) e, secundariamente, 

privada, na execução de estudos e diagnósticos ambientais da região, dando subsídios 

teóricos para o correto uso dos recursos naturais. No espaço do laboratório são 

realizadas aulas práticas de Geografia Física; construção de gráficos, diagramas, 

cartogramas e outras técnicas utilizadas em Geografia Física; coleta de dados em 

livros especializados, cartas, mapas e internet e parceria com a Estação Meteorológica. 

 Núcleo de Estudos Ambientais e Planejamento Territorial: Derivado do Núcleo de 

Estudos Ambientais e Geoprocessamento – NEAG, teve seu âmbito e objetivos 

ampliados. Além de servir como lócus, não exclusivo, da pesquisa e análise ambiental 

o NEAPLANT também estuda a produção da cidade e de seus elementos 

componentes, sua infraestrutura, os movimentos, o trabalho, seu crescimento e o 

desenho urbano. A estrutura regional também é motivo de pesquisas do NEAPLANT 

estendendo sua aplicação para a escala regional. Como derivação desses estudos o 

NEAPLANT também presta assessoria nas áreas de planejamento urbano e regional, 

incorporando conceitualmente o território como categoria importante para análise da 

realidade. 

 

 O quadro de mudanças pelo qual vem passando a sociedade e conseqüentemente a 

Educação, tem levado os espaços de produção de conhecimento, como os espaços 

acadêmicos, a repensarem as suas práticas pedagógicas. Nesta perspectiva o principal objetivo 

do curso de Licenciatura Plena em Geografia da UESB, descrito no seu Projeto Pedagógico, 

é: 
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 Contribuir para a compreensão do processo educativo escolar em suas 

múltiplas inter-relações pedagógicas, históricas, sociais, econômicas, políticas 

e culturais; conjugando-o ao domínio dos fundamentos teóricos básicos da 

ciência geográfica e, concomitantemente, seu tratamento didático-

metodológico. Diante deste objetivo, é necessário: 

1. Compreender a natureza das relações e inter-relações sociais, 

econômicas, políticas e culturais na constituição da realidade sócio-

espacial; 

2. Compreender os fundamentos das teorias do conhecimento geográfico 

que sustentam as propostas metodológicas do processo educativo; 

3. Repensar a prática docente considerando os fundamentos 

epistemológicos tanto da Geografia quanto da Pedagogia de modo a 

questionar as concepções que norteiam as práticas pedagógicas 

vigentes. 

 

Em relação à formação do licenciado em Geografia, 
6
de acordo com o Parecer 

CNE/CES 492/2001, os cursos de graduação em Geografia devem possibilitar o 

desenvolvimento das seguintes competências e habilidades gerais e específicas, independente 

de modalidades, habilitações ou níveis de formação: 

1. Gerais 

a. Identificar e explicar a dimensão geográfica presente nas diversas 

manifestações do conhecimento; 

b. Articular elementos empíricos e conceituais, concernentes ao conhecimento 

científico dos processos espaciais; 

c. Reconhecer as diferentes escalas de ocorrência e manifestação dos fatos, 

fenômenos e eventos geográficos; 

d. Planejar e realizar atividades de campo referentes à investigação geográfica; 

e. Dominar técnicas laboratoriais concernentes à produção e aplicação do 

conhecimento geográfico; 

f. Propor e elaborar projetos de pesquisa e executivos no âmbito da área de 

atuação da Geografia; 

                                                 
6
 Projeto de Reorientação Curricular do curso de Licenciatura Plena em Geografia da UESB, Vitória da  

Conquista, 2010. 
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g. Utilizar os recursos da informática; 

h. Dominar a língua portuguesa e um idioma estrangeiro no qual seja 

significativa a produção e a difusão do conhecimento geográfico; 

i. Trabalhar de maneira integrada e contributiva em equipes multidisciplinares. 

 

2. Específicas 

a. Identificar, descrever, compreender, analisar e representar os sistemas 

naturais; 

b. Identificar, descrever, analisar, compreender e explicar as diferentes práticas 

e concepções concernentes ao processo de produção do espaço; 

c. Selecionar a linguagem científica mais adequada para tratar a informação 

geográfica, considerando suas características e o problema proposto; 

d. Avaliar representações ou tratamentos gráficos e matemático-estatísticos; 

e. Elaborar mapas temáticos e outras representações gráficas; 

f. Dominar os conteúdos básicos que são objeto de aprendizagem nos níveis 

fundamental e médio; 

g. Organizar o conhecimento espacial adequando-o ao processo de ensino 

aprendizagem em Geografia os diferentes níveis de ensino.  

 

Nunca se falou tanto na importância da ação de educar enquanto trabalho docente. 

Cada vez mais os governos promovem a implantação de políticas públicas com o objetivo de 

melhorar as condições de ensino e propiciar uma melhoria do nível de escolarização das 

pessoas e da sua formação profissional, através do acesso a este capital cultural. É evidente 

que nem sempre estes objetivos são alcançados, principalmente em função dos mecanismos 

através dos quais estas políticas públicas são implantadas. Haja vista as próprias diretrizes dos 

cursos de Geografia, onde o enfoque é muito maior para as habilidades e competências de 

cunho técnico do que para a formação pedagógica. Mesmo assim, torna-se necessário a 

consolidação destas diretrizes nos espaços universitários, uma vez que o conjunto destas 

normas possibilitará uma melhor formação de profissionais, tanto bacharéis quanto 

licenciados em Geografia com melhor capacitação nas suas áreas específicas de atuação. 
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4 FAZER E SER PROFESSORA: TRAJETÓRIAS DE VIDA NA 

PRÁTICA DA TEORIA E NA TEORIA DA PRÁTICA 

 

Este capítulo analisa os depoimentos obtidos com as respondentes abordando 

questionamentos básicos, apoiados nas teorias e hipóteses considerados relevantes para o 

conhecimento de dimensões subjetivas das experiências. Considerou-se que as entrevistas são 

fundamentais quando se deseja mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de 

universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e 

contradições não estejam claramente explicitados. Elas permitem ao pesquisador fazer uma 

espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos como cada sujeito 

percebe e significa sua realidade, levantando informações consistentes que permitam 

descrever e compreender a lógica que preside as relações que se estabelecem no interior do 

grupo pesquisado, o que, em geral, é mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de 

dados. 

4.1 Perfil dos sujeitos da pesquisa 

 

Buscou-se analisar os diferentes aspectos do perfil das participantes da pesquisa, 

visando responder às questões que direcionam esta investigação. As seis professoras 

entrevistadas são professoras efetivas do Departamento de Geografia da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, e são integrantes da área de ensino deste 

departamento, sendo desta maneira responsáveis pelos componentes curriculares do curso 

relacionados às Metodologias de Ensino de Geografia e a Prática de Ensino e Supervisão do 

Estágio Supervisionado. Quanto à titulação, das seis professoras entrevistadas, uma é 

especialista, três são mestres, uma é doutoranda e uma é doutora. 

Cinco das respondentes são casadas, todas possuem em média entre 38 e 54 anos, têm 

de dois a três filhos, possuem formação específica em Licenciatura Plena em Geografia, sendo 

que uma professora fez sua graduação na Universidade Católica de Salvador (UCSal) e na 

Universidade Federal da Bahia (UFBa) com complementação de carga horária para o 

bacharelado e as demais se graduaram na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB. 

São destacados alguns aspectos subjacentes a diversos espaços de socialização 

comumente vivenciados, ressaltando as dimensões da aquisição de competências e da 
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construção das identidades pessoais e profissionais.  Nesse contexto de múltiplas dimensões 

— trabalho, relação com a família/casa, comunidade, e outros, onde os sujeitos se fazem 

conhecer e reconhecer nas suas diferenças, as mulheres vão construindo a sua identidade na 

busca de seus direitos, construindo sua cidadania. Conforme CRUZ (2005), elas se educam e 

se qualificam pelo meio social, que também disciplina, que forma a trabalhadora, sob uma 

lógica semelhante à racionalidade das empresas, em uma sociedade eminentemente 

capitalista. Para esta autora, o conjunto de práticas sociais enquanto estruturas da realidade, 

são todas elas fontes de conhecimento, ampliam as esferas de formação da consciência, da 

formação omnilateral e integral dos homens e das mulheres.  

Neste sentido, as respondentes na sua maioria vivenciaram processos de socialização 

ou relações sociais com pessoas muito próximas do núcleo familiar que tiveram influência 

como modelos para a escolha do exercício da docência. Cinco das seis professoras 

entrevistadas fizeram o magistério e possuem lembranças marcantes da vivência do estágio 

neste nível de ensino. 

Das seis entrevistadas, cinco tiveram experiência de sala de aula que antecedeu à 

vivência do estágio supervisionado na graduação, mas mesmo diante desta experiência prévia, 

as respondentes atribuem uma importância fundamental à vivência do estágio na formação do 

licenciando. Um ponto comum ressaltado entre as entrevistadas reside nas dificuldades 

encontradas no início do exercício da docência, em função da imaturidade intelectual. Elas 

consideram a importância do aporte teórico da graduação e a prática do estágio como fatores 

que contribuíram para vencerem estas dificuldades, mas entendem que muitas barreiras foram 

vencidas no decorrer da construção da suas carreiras como professoras. 

Como professoras de Prática de Ensino do curso de Licenciatura Plena em Geografia 

da UESB, observam uma enorme diferença entre a experiência do estágio enquanto discente e 

atualmente como docentes deste componente curricular. Destacam a mudança da legislação 

condicionando alterações significativas nos conteúdos e na carga horária de estágio, 

permitindo atualmente ao licenciando um contato maior com a realidade das escolas e da sala 

de aula. Das seis respondentes, cinco afirmaram que escolheriam ser professoras se tivessem 

que recomeçar suas trajetórias de formação e trabalho. Nesse sentido, conforme Hall (1993), 

elas demonstram possuir uma identidade docente, mesmo que essas identidades se encontrem 

em permanente construção, não sejam fixas. 
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4.1.1 Lembranças e experiências formadoras: o processo de escolarização e a escolha 

da profissão docente 

 

A utilização da história oral e da entrevista no processo de coleta de dados propiciou 

momentos enriquecedores junto às protagonistas desta pesquisa. Voltar ao passado e reviver 

momentos guardados na memória relacionados com o processo de escolarização e a escolha 

profissional permitiu a cada respondente um relembrar, um estar em lugares vividos através 

de percepções que só a memória permite experienciar e expressar através das próprias 

representações que são construídas no decorrer da trajetória de vida de cada uma destas 

educadoras. Segundo Souza, 

 
A construção e o conhecimento de si propiciados pela narrativa inscreve-se 

como um processo de formação porque remete o sujeito numa pluralidade 

sincrônica e diacrônica de sua existência, frente à análise de seus percursos 

de vida e de formação (SOUZA, 2006, p. 16). 

 

 

Desta maneira observa-se que as narrativas sobre o processo de escolarização são 

marcadas por várias representações relacionadas com a influência familiar: o fato do pai ou da 

mãe terem sido professores teve um papel significativo nas escolhas; a ausência do curso de 

Formação Geral no Ensino Médio, antigo Científico; as poucas opções em Vitória da 

Conquista e conseqüentemente a dificuldade de ir para outra cidade que oferecesse uma maior 

diversidade de cursos a nível superior; o lúdico na infância do ―brincar de dar aula‖; a 

interferência dos pais direcionando para a melhor opção profissional em função da demanda 

do mercado de trabalho; o significado para algumas, dos primeiros professores em sala de 

aula e a ausência de lembranças para outras desta fase da vida como se realmente não tivesse 

tido uma maior relevância. ―A parte primária eu não tenho lembranças quase que nenhuma, a 

escola não deve ter me despertado nada, nem professor nenhum‖ (Profa. A). Neste exemplo a 

respondente dá maior importância à influência da sua avó, justamente porque é para quem a 

sua memória retorna trazendo lembranças acalentadoras do seu processo de alfabetização: 

―Posso dizer que quem me introduziu no mundo letrado foi a minha avó. O engraçado é que 

ela tinha apenas o início do processo formal da escolarização [...]‖ (Profa. A).  Em todos estes 

recortes percebe-se uma forte influência interna do núcleo familiar paralelamente à realidade 

do próprio contexto educacional da época.  
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[...] eu queria ser professora. Desde o ensino médio. Tenho influências da 

minha família. Minha mãe sempre foi professora. Meu pai passou um tempo 

sendo professor também. Depois teve um escritório de contabilidade, mas 

sempre assumia a sala de aula. Sempre envolvido com docência. Minha mãe 

sempre professora. Minha mãe era professora primária, depois foi diretora e 

aposentou como diretora. A vida dela era como professora primária. Então 

eu acompanhava minha mãe. Ela foi alfabetizadora por muitos anos. Me 

lembro que uma vez, ajudei minha mãe quando estava preparando materiais 

para as aulas. Eu já fui para sala de aula com ela quando eu era pequena. 

Meu pai sempre incentivou a gente a ler muito. Ele sempre comprava 

revistas, livros, minha casa sempre teve muito livros e muitas revistas [...]. 

Teve a questão familiar [...]. Então, como eles eram professores, a gente 

ficava com aquilo também. Eu quero também no futuro também ensinar, ler, 

pra no futuro eu ter informações, pra no futuro passar informações pra outras 

pessoas. Isso que me influenciou e me fez decidir pelo Magistério [...] 

(Profa. D). 

 
[...] eu fui para o ginásio, após ter sido aprovada no Exame de Admissão, 

para o ginásio, e a lembrança mais marcante que eu tenho que foi o período 

do início da ditadura, foi uma coisa muito forte nos idos de 66, 68. Daí 

depois veio o 2º grau, no 2º grau eu tinha duas opções, ou fazia Magistério, 

ou fazia Magistério [...], mas eu já tinha duas paixões: uma era brincar de dar 

aula, eu sempre brinquei de dar aula e sempre brinquei de ―cozinhado‖, 

talvez muito levada pela minha avó, porque era coisa de menina. Então 

quando pequena brincava de dar aula, gostava muito de brincar de dar aula 

[...]. A minha (não sei se é vocação), mas a minha vontade de ser professora 

vem daí, desde pequena. Da experiência externa, eu acho que destacaria ai 

uma questão que foi muito forte pra mim. Pela formação política, o 

entendimento que eu tinha e ainda tenho, é que a gente, nós, professores, 

temos um poder muito grande nas nossas mãos. Porque nós temos 

conhecimento. Temos a palavra. Quem tem conhecimento e tem palavra, tem 

o poder.  Então, a minha vontade, o meu desejo de mudar o mundo, lá nos 

tempos da minha adolescência, eu pensava assim: eu vou ser professora, 

porque eu posso transformar. O que me motivou a ser professora, foi à 

vontade de mudar uma ordem que o mundo vivia, ou o meu entorno vivia e 

que eu não concordava e que eu não sabia muito como fazer isso. Tinha o 

caminho da política, mas eu não gostava da coisa partidária [...]. Eu achava 

que tinham outros caminhos. E pra mim, o que eu via naquele momento, era 

o caminho que melhor se adequava talvez a minha forma de ser, era ser 

professora. Que aí aliava a minha vontade de ajudar o outro com a minha 

expectativa de que, com o poder da minha palavra, poder mudar alguma 

coisa na sociedade (Profa. A). 

 

[...] no primeiro ano do ensino médio minha mãe falou pra mim: Olha, eu 

acho que está na hora de você fazer o magistério, porque no contexto que a 

gente vive, qualquer um que conclui o ensino médio com o diploma de 

professora, já tem uma inserção no mercado de trabalho mais garantida, 

segura. E o meu desejo naquele contexto era concluir a Formação Geral para 

fazer vestibular para psicologia. Era o meu sonho. Mas em Conquista não 

tinha essa possibilidade e nenhuma outra que me atraia. Foi nessa ocasião 

que minha mãe sugeriu, sugeriu não, praticamente me ―obrigou‖ e eu saí do 

Juvêncio Terra e fui para a Escola Normal (Profa. E). 
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Estudei a Educação Infantil e o Ensino Fundamental em um colégio de 

freiras, na unidade de Vila Matilde e acho que minha trajetória de professor 

começou lá, porque eu admirava muito as minhas professoras e a cada ano 

que passava eu queria imitar. Imitar letra, imitar o jeito, imitar o estilo, 

então, eu acho que eu já me colocava como professora naquela época. Em 

casa as brincadeiras também eram muito assim, de ensinar minha irmã. 

Minha irmã mais velha, eu botava sentada e eu ia ensinar pra ela [...]. Aos 11 

anos meu pai resolve vir pra cá pra Conquista [...]. E aí aqui eu estudei um 

ano na Escola Padre Gilberto e depois eu fui pra Escola Normal. Então da 5ª 

série até o terceiro ano, foi lá na Escola Normal. Magistério. Então 

consolidou novamente essa idéia de ser professora. Então fiz os três anos de 

Magistério, já todo estruturado nessa formação pedagógica (Profa. B). 

 

Compreende-se que, nessa relação, a identidade é histórica , ou seja, é a totalidade das 

atividades dos indivíduos, da diversidade de socialização e de significados que fornece a base 

para uma análise crítica, integrando indivíduo e sociedade no processo educativo. Essa 

relação com os outros, igualdade ou hierarquia, constitui a organização social e permite 

analisar as relações sociais num nível cada vez mais universal, mediante as definições gerais 

utilizadas pelo indivíduo para se orientar na prática cotidiana inerente à sociedade. 

Em alguns relatos, apesar das vivências no núcleo familiar relacionadas com o 

exercício da docência principalmente pelos pais (possibilitando um maior contato com a 

realidade da docência que não fosse apenas pelo processo de escolarização), fica claro nos 

depoimentos, que a opção pelo magistério só veio mais tarde, após o final do Ensino Médio 

(antigo 2º Grau). Conforme o exemplo de uma respondente, a opção ocorreu após uma 

primeira experiência de viver a realidade da universidade mediada pelo curso de bacharelado, 

mesmo sendo esta uma vivência inconclusa. 

 

Minha mãe era educadora, apesar de não ter uma formação específica, minha 

mãe ensinava história, ensinava francês e era vice-diretora de uma escola. 

Então eu vivia a educação constantemente dentro de minha casa. Até porque, 

também, mesmo fora da escola, quando minha mãe ia trabalhar a noite, eu ia 

com ela. Eu vivia a educação de jovens e adultos à noite, porque na época 

tinha o Mobral, então, eu vivi algumas coisas, em função da profissão de 

minha mãe. Mas, confesso pra você que eu nunca imaginava que eu também 

fosse seguir a mesma carreira. Nunca imaginei que eu fosse trilhar nesse 

caminho. (Profa. C). 

 

[...] quando eu terminei o ensino médio, eu estava com 15 anos. E aí eu fiz o 

vestibular imediatamente. Só que quando eu fiz vestibular, sem nenhuma 

cobrança. E meus pais eram professores. Professores primários [...]. E aí eu 

fiz, sem nenhuma cobrança. Ninguém nunca me perguntou: o que você vai 

ser? Nunca. Eu lembro que quando eu era pequena, mainha era professora e 

levava muito resto de prova pra casa. E eu ficava distribuindo pra os meus 

alunos imaginários na cama. Dava aula, dava tarefa. Mas na hora de 

escolher, eu não fui pra uma licenciatura (Profa. F). 
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Sobre o exercício de tornar-se professor, Souza (2006, p. 144) pontua que é ―[...] uma 

aprendizagem experiencial e formativa inscrita na visão positiva que os sujeitos têm sobre si, 

sobre suas memórias de escolarização e na superação e acolhimento dos modelos formativos 

que viveram nos seus percursos de escolarização‖. Nesta perspectiva observa-se que os 

diferentes tempos vividos por cada respondente nos seus processos de escolha profissional 

possuem relação direta com os contextos e as influências internas e externas acolhidas no 

decorrer do percurso de escolarização e formação inicial.  

Em relação à escolha da Licenciatura em Geografia, as professoras entrevistadas 

relatam motivos variados. No geral, apenas uma respondente atrela sua escolha a uma 

identificação direta com esta área de conhecimento: ―Eu sempre gostei de geografia. Quando 

eu pensei em fazer geografia, é porque eu gostava de geografia‖ (Profa. D), as demais deixam 

claro que as suas opções não eram muitas. Os motivos da escolha do curso voltam-se para os 

seguintes aspectos:  a baixa concorrência, a possibilidade de acesso ao ensino superior através 

de uma Licenciatura, as ―birras‖ do passado em relação aos métodos tradicionais adotados por 

professores de geografia nas séries do ciclo básico, a possibilidade de abrir novos horizontes e 

até de transferência para outro curso justificaram as opções conforme identificado nos 

exemplos. 

 

[...] na verdade, eu ia fazer Administração de Empresas. Aí eu olhei a 

concorrência e estava alta. Ai eu falei: Rapaz, eu não quero ficar muito 

tempo sem estudar. A Escola Normal tinha entrado em reforma, mais ou 

menos no mês de setembro de 90, a reforma não era concluída. Então, 

quando chegou em dezembro anunciaram que a gente teria que estudar 

janeiro de 91. Era o período do vestibular. Então foi meio conturbado. Eu 

falei: Vou fazer geografia. A concorrência está boa. Eu acho que vai dar. E 

aí eu fiz a inscrição e em fevereiro eu já estava tendo aula (Profa. B). 

 

Aí vem a geografia. Não era o curso que eu sonhava, imaginava, como os 

alunos todos que entram são assim. Mas eu já estava madura pra entender 

que era pela Licenciatura que eu poderia me envolver na universidade. A 

geografia ela veio não porque eu amava geografia. Ela veio porque era uma 

das licenciaturas que eu gostaria de fazer (Profa. F). 

 

[...] a Geografia ficou na minha cabeça, a ―birra‖ da Geografia, eu disse ―eu 

vou fazer para Geografia também‖. Acabei fazendo Geografia na 

Universidade Católica, Comunicação Social na Universidade Federal e 

Terapia Ocupacional na Bahiana de Medicina, fiz os três vestibulares e 

passei nos três vestibulares. Aí descartei Terapia Ocupacional, foi a primeira 

a ser descartada [...], e aí fiquei com Comunicação Social e Geografia, 

comecei a fazer Comunicação Social, fiz um semestre de Comunicação 

Social, odiei, detestei, e aí deixei e fiquei com Geografia na Universidade 

Católica, [...] (Profa. A). 
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[...] o curso de Geografia surgiu pra mim não por conta desse viés da 

licenciatura, embora eu estivesse gostando da sala de aula, mas eu 

continuava querendo fazer psicologia. Mas entre os cursos disponíveis na 

UESB, eu imaginei que o que eu teria mais afinidade, era o curso de 

Geografia. Talvez por conta dessa visão que ainda é muito presente hoje, 

dessa perspectiva de você abrir os horizontes, conhecer novos espaços, né? 

De participar de aulas de campo. Então eu acho que minha visão foi muito 

isso, mas não com aquela idéia de eu vou ser professora de geografia. Eu 

pensava mesmo na necessidade de fazer um curso de nível superior e era o 

curso que de maneira mais clara, me possibilitava ficar aqui em Conquista. 

Acho que foi mais ou menos assim. Quase que por acaso (Profa. E). 

 

Quando eu saí do terceiro ano, eu falava que iria fazer vestibular para 

Administração, e minha segunda opção seria Geografia, porque eu poderia 

fazer transferência de um curso pra o outro. Até porque a única pessoa da 

família que tinha se posicionado, dado certo na vida era meu irmão mais 

velho, que era administrador. E aí foi indo. Com todas essas dificuldades, foi 

feito o vestibular pra Geografia. Eu fiz pra Geografia e passei pra o que seria 

minha segunda opção (Profa. C). 

 

Diante destes relatos iniciais, observa-se que a diversidade de motivos para a escolha 

da Licenciatura em Geografia não se diferencia muito da realidade que vive-se atualmente nos 

cursos de formação de professores. Conforme Pontuschka et. al. (2007) a baixa concorrência 

destes cursos reflete um processo de desvalorização que remonta ao processo de implantação 

do ensino superior no Brasil, e posteriormente ao processo de expansão dos cursos de 

bacharelado e licenciatura no decorrer do século XX, principalmente a partir da reforma do 

ensino do 3º grau, com a lei 5.540/68 e o crescimento das instituições particulares de ensino 

superior. De acordo com as autoras, 

 
O processo de expansão do ensino superior no Brasil deu-se pela via da 

privatização, com o predomínio de instituições isoladas, contrariando a Lei 

da Reforma do Ensino Superior 5.540/68. A referida lei instituía que o 

ensino superior deveria ser organizado sob a forma de universidade. Essas 

instituições privadas, constituídas, principalmente, como Faculdades de 

Filosofia, Ciências e Letras, multiplicaram-se no fim dos anos 60 e início 

dos anos 70, no bojo do forte impulso expansionista do ensino superior 

brasileiro, caracterizando-se como locus institucional da formação de 

professores para a escola básica (PONTUSCHKA et. al., 2007, p. 91). 

 

O incentivo à prática da pesquisa nos cursos de bacharelado, apoiados em iniciativas 

governamentais de aparelhar estes cursos em detrimento das licenciaturas, foi uma prática 

nociva no decorrer do século XX, sendo que a justificativa era que as licenciaturas formavam 

apenas profissionais transmissores de conhecimento, portanto os cursos de bacharelado, que 

produziam este conhecimento, necessitavam de maior investimento. Apesar de algumas 

mudanças significativas nas políticas públicas neste sentido, ainda se percebe esta prática nos 
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dias atuais, e as conseqüências que colhemos no contexto nacional, são ainda a existência de 

alguns cursos de licenciatura precarizados, com carência de infraestrutura mínima para o seu 

funcionamento e formando profissionais para o exercício do magistério nos seus mais 

variados níveis, fragilizados tanto na prática quanto na teoria. 

Desta maneira, no auge da década de 1990, as respondentes vivenciaram este processo 

de escolha profissional, influenciadas pela família e também pelo contexto local de 

disponibilidade de cursos oferecidos pela UESB, determinando assim a direção que suas vidas 

tomaram nos anos seguintes, de acordo com o curso no qual ingressaram e a carreira que 

seguiram daí em diante. 

 

 

4.2 A vivência do estágio supervisionado: representações sobre a teoria na prática 

 

Os cursos de formação docente, sejam eles no ensino básico através do magistério, ou 

no ensino superior através das licenciaturas, culminam com a experiência do estágio 

supervisionado, entendendo que esta culminância não implica no fechamento de um ciclo, 

mas sim num rito de iniciação que ―[...] tende a possibilitar, ao sujeito em formação inicial, 

ampliar as capacidades de autonomização, de reflexibilidade, iniciativa e criatividade no seu 

desenvolvimento profissional‖ (SOUZA, 2006, p. 142-143). 

 
O estágio como campo de conhecimento e eixo curricular central nos cursos 

de formação de professores possibilita que sejam trabalhados aspectos 

indispensáveis à construção da identidade, dos saberes e das posturas 

específicas ao exercício profissional docente (PIMENTA e LIMA, 2010, p. 

61).   

 

A vivência do estágio nesta pesquisa aparece em dois momentos nas falas das 

professoras entrevistadas, primeiro em relação ao estágio do magistério e segundo em relação 

ao estágio na licenciatura. Para aquelas que cursaram o magistério, a memória reporta a esta 

experiência inicial de contato com a sala de aula para posteriormente relembrar as vivências 

do estágio na graduação.  

 

4.2.1 O estágio no magistério e na graduação 

 

Para as respondentes que viveram a realidade do curso do magistério, a experiência 

inicial do estágio foi bem mais marcante, mais intensa, as representações sobre este momento 

das suas vidas remetem a lembranças carinhosas dos alunos, o primeiro contato com a sala de 
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aula e a vivência da relação professor – aluno, o cuidado na organização do material didático 

apesar das diversas dificuldades encontradas, a receptividade dos alunos em relação às 

metodologias utilizadas, enfim, uma diversidade de lembranças que de certa maneira se 

apresentam com maior significado e intensidade do que a experiência do estágio na 

licenciatura. 

 

Fiz estágio em uma escola estadual, numa turma de 2ª série, no Alto Maron e 

foi uma experiência muito interessante, porque foi o meu primeiro contato 

com sala de aula [...], os alunos eu acho que ficaram muito encantados com o 

trabalho, porque o trabalho do estágio ele é muito bem articulado, é muito 

bem planejado, é muito bem pensado, é muito bem organizado. Então, como 

muitas pessoas, eu tive uma boa experiência. Porém com muitas dificuldades 

[...]. Então foi uma experiência assim [...], inesquecível. Que marcou muito. 

Tanto pelos problemas quanto pelas coisas boas, marcou demais, 

profundamente. Então até hoje eu me recordo (Profa. B). 

  

Era uma experiência nova pra mim. Eu nunca tinha entrado em sala de aula. 

Eu fiz estágio numa escola pública no Sumaré. A escola era pequena, ela 

tinha aproximadamente quatro turmas só. Era como se fosse um Grupo 

Escolar. Os alunos eram bem tranqüilos. Não tive problema com indisciplina 

na época. Tudo o que eu preparava, eu conseguia apresentar em sala de aula. 

O planejamento que eu fazia eu conseguia executar. As provas que eu 

realizava, via que eles estavam conseguindo aprender direitinho (Profa. D). 

 

E tive o meu estágio, esta foi a minha primeira experiência de sala de aula, 

foi o meu estágio no magistério, em 1973, [...] era a coisa mais linda do 

mundo, a farda do estágio, ir para o estágio, arrumar para o estágio, preparar 

as coisas do estágio, então ali virou paixão mesmo, ali eu decidi que eu ia ser 

professora, eu não tinha outra saída (Profa. A). 

 

No período do estágio, que também foi um período de muito pânico pra 

gente, todo mundo muito jovem ainda e naquela época, os alunos que tinham 

uma condição melhor na turma, ficavam com a quarta série, que era a série 

mais adiantada do curso primário. E na hora de dividir a turma, eu fiquei 

com a quarta série. Então foi muito difícil pra mim (Profa. E). 

 

O período em que as respondentes vivenciaram a experiência do estágio, 

principalmente no magistério, o modelo de formação estava centrado na racionalidade técnica, 

―[...] a partir de um conjunto de regras e dispositivos pedagógicos acerca dos processos de 

ensino [...] (SOUZA, 2006, p. 141). Contudo, as memórias e as representações deste momento 

na vida destas professoras apresentam indícios de um rito de iniciação marcado pela 

experiência inicial do contato com a sala de aula, o sentido dos registros da cultura escolar 

predominante naquele contexto, seja pelo significado da farda do estágio que as identificavam 

naquele momento como estagiárias, o espaço físico da escola e mais especificamente o espaço 

da sala de aula: ―A escola era pequena, ela tinha aproximadamente quatro turmas só (Profa. 
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D)‖. No aspecto metodológico evidencia-se a maneira como os alunos respondiam às 

metodologias empregadas, a importância do planejamento, ―[...] porque o trabalho do estágio 

ele é muito bem articulado, é muito bem planejado, é muito bem pensado, é muito bem 

organizado, [...] (Profa. B)‖, e também a insegurança natural diante da experiência de assumir 

a responsabilidade da regência de uma sala de aula. 

No contexto do estágio na licenciatura observa-se que foi uma experiência positiva 

para algumas respondentes, seja por já possuírem uma experiência prévia com a docência, ou 

porque o perfil dos alunos e da escola auxiliava no controle da disciplina ou por terem tido 

uma professora regente presente que dava o suporte nos momentos necessários: ―O estágio foi 

tranqüilo. Foi no Centro Integrado. Minha regente era presente. Não era uma regente de 

férias. Era uma regente presente. Ela observava as aulas. Ela ficava próxima. Eu não tive 

problema no estágio não (Profa. F)‖.  

As demais professoras vivenciaram experiências diferenciadas em relação ao estágio: 

para uma respondente o estágio foi marcado pelo nascimento do seu primeiro filho. ―Então 

essa foi uma marca muito forte, que camuflou inclusive outras marcas, porque eu estava com 

oito meses de gestação e eu tive o meu filho exatamente no meio do estágio (Profa. B)‖. E ela 

se viu forçada a interromper o seu resguardo para finalizar o estágio, pois como ela própria 

relatou, a sua supervisora informou que ―não havia licença maternidade para estágio 

supervisionado‖. Este exemplo, informa indícios de como os atributos de gênero (idade, sexo, 

estado civil, número e idade dos filhos) contribuem para que as mulheres vivenciem suas 

trajetórias profissionais de forma diferenciada dos homens, revelando aspectos implícitos, 

incluídos em suas qualificações socialmente construídas.   

O tempo de formação é freqüentemente associado ao período de formação e trabalho. 

Não se leva em consideração a formação adquirida no meio familiar. Não se reconhece que os 

saberes mobilizados nem sempre foram construídos via escolarização, mas envolvem os 

saberes adquiridos no decorrer de suas trajetórias de vida e de profissão, fundamentais, por 

exemplo, para várias ocupações femininas. 

 

E aí, eu me lembro que eu estagiei no Instituto de Educação Euclides Dantas, 

na Escola Normal. Só que no noturno. No primeiro ano [...]. E aí eu me 

lembro assim, que eu entrei em sala da aula, aquilo, "ai meu Deus", porque 

eram adultos. Eram adultos, não é? E eu, eu tinha 21 anos. Então pra mim, 

foi uma coisa muito assim, pessoas mais velhas que eu, se fossem pessoas da 

minha idade, pessoas mais novas, mas a maioria eram de pessoas mais 

velhas e que olhavam pra mim e diziam assim: não. né? E a sala não era tão 

numerosa como no matutino e no vespertino, mas que me davam medo, 

porque eu nunca tinha feito aquilo (Profa. C). 
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[...] eu estava grávida exatamente no período do estágio [...]. Então essa foi 

uma marca muito forte, que camuflou inclusive outras marcas, porque eu 

estava com oito meses de gestação e eu tive o meu filho exatamente no meio 

do estágio. Numa quinta-feira, e numa segunda-feira eu estava dando aula 

[...]. Foi na Escola Normal, onde eu tinha estudado, com Anair, numa turma 

de segundo ano do normal, do magistério. E eu tive meu filho e eu fui dar 

aula. Eu lembro que era uma turma agitada. Mas também me marcou e foi 

muito importante [...]. O estágio foi a consciência de que eu realmente ia ser 

professora (Profa. B). 

 

Prática era só no estágio. E depois a gente já ia pra sala de aula. Aí, quando 

eu fui pra sala de aula, eu não sentia dificuldade. Eu gostava de ensinar 

Geografia. Na época não tinha problema com indisciplina. Os alunos do 

estágio foram ótimos, tranqüilos. Eu estagiei no Abdias Menezes, no 

noturno. A experiência do estágio foi tranqüila. No geral não tive problema 

nenhum. Em nenhum dos dois estágios (Profa. D). 

 

Na Católica estudava a noite, trabalhava durante o dia e veio o bendito dia 

do estágio. No dia preparei bonitinha, preparando aula, cheguei na porta da 

escola para fazer o estágio, Profº Laerte que era meu professor de estágio, e 

lá eu desisti, e disse ―não vou fazer porque não me sinto preparada pra 

assumir uma sala de aula‖ [...]. Quando fui para o estágio da UFBA já estava 

escolada. Eu já não tive mais medo. Aí eu fui buscar um desafio, que eu não 

queria dar aula numa escola que eu já trabalhava, na modalidade de ensino 

que eu trabalhava. Aí fui dar aula no supletivo, fui fazer estágio no supletivo, 

que foi uma experiência totalmente diferente daquilo que eu tinha 

vivenciado. Aí dei aula no supletivo. Meu estágio foi no supletivo com 

Geografia e História (Profa. A). 

 

O estágio da Universidade pra mim foi bem mais tranqüilo, porque eu já 

tinha essa vivência em sala de aula. Embora sempre uma experiência nova 

cause um pouco de apreensão. Eu acho que o papel de Gal foi fundamental 

naquele contexto. Ela como professora de estágio abria possibilidades de 

discussão que eu, mesmo estando em sala de aula não tinha, não percebia. 

Então, com a vivência do estágio, eu pude ressignificar minha prática como 

professora nas outras instituições que eu trabalhava também. Então, o 

estágio pra mim, contribuiu muito, nesse sentido da ressignificação da minha 

prática [...]. Os planos foram discutidos, tudo o que a gente ia fazer na sala 

era discutido. Então eu sentia que estava tendo uma supervisão segura 

(Profa. E). 

 

Observa-se como a vivência do estágio estrutura as memórias e representações das 

respondentes. Uma delas recorda ter assumido a turma de estágio, logo depois de sua 

professora regente afastar-se para tratamento de saúde, vindo a falecer em função deste 

tratamento. Outra respondente vivenciou duas vezes a experiência de estágio: na primeira 

licenciatura, desistiu do estágio porque não se sentia segura para assumir uma sala de aula; na 

segunda licenciatura a experiência do estágio já se apresentou com dimensões 

recompensadoras. 
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Apesar das peculiaridades, em todos os relatos observa-se a importância desta 

experiência como preparo para a inserção profissional e o início da carreira docente. Torna-se 

relevante destacar as marcas indeléveis do contato com a sala de aula, mesmo que a maioria já 

tivesse vivenciado esta experiência no estágio do magistério e nos próprios contratos 

remunerados que a universidade oferecia em parceria com a Diretoria Regional de Educação – 

Direc 20 fica evidente que as experiências anteriores não supriram aquilo que o estágio veio a 

proporcionar, enquanto culminância do curso e ao mesmo tempo um rito de iniciação para o 

exercício efetivo da docência.  

O medo e insegurança iniciais são destacados no relato da Profa. C quando ela pontua: 

―E aí eu me lembro assim, que eu entrei em sala da aula, aquilo, "ai meu Deus", porque eram 

adultos. Eram adultos, não é? E eu, eu tinha 21 anos [...]‖. É natural que neste momento todo 

processo de construção efetuado no decorrer da graduação venha a ser colocado em cheque 

diante da realidade de uma turma mais madura e experiente, e é justamente nisto que reside a 

riqueza da vivência do estágio como etapa de formação docente, como a própria respondente 

relata na sua entrevista: ―Então pra mim, essa vivência do estágio, ela foi muito positiva, 

porque eu entrei com medo, [...]. Queria fazer concurso público, porque eu queria ser tudo, 

menos professora. Mas o estágio mudou muito a minha vida‖.  

A insegurança diante da possibilidade de assumir a sala de aula emerge nas vivências 

do estágio, ampliando a consciência sobre a necessidade de maior capacitação profissional. 

Na construção de suas trajetórias docentes observam-se as marcas deixadas pelas vivências 

como discentes da disciplina Prática de Ensino e pelas influências da professora coordenadora 

do estágio: ―Eu acho que o papel dela foi fundamental naquele contexto. Ela como professora 

de estágio abria possibilidades de discussão que eu, mesmo estando em sala de aula, não 

tinha, não percebia‖. Nesta perspectiva, as representações do estágio que se configuram para a 

Profa. E são apontadas como uma experiência de ressignificação da sua própria prática 

docente, uma vez que ela já se encontrava no exercício do magistério. 

Segundo Pimenta e Lima, 

 
De acordo com o conceito de ação docente, a profissão de educador é uma 

prática social. Como tantas outras, é uma forma de se intervir na realidade 

social, no caso por meio da educação que ocorre não só, mas essencialmente, 

nas instituições de ensino. Isso porque a atividade docente é ao mesmo 

tempo prática e ação (PIMENTA e LIMA, 2010, p. 41). 

 

 É pertinente salientar que o estágio supervisionado se traduz ao mesmo tempo em 

prática e ação fundamentada num embasamento teórico que sustenta e retroalimenta este 
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momento de interação entre estagiário e alunos.  A vivência do estágio permite uma 

intervenção na realidade social mediada pelas duas instituições envolvidas, a universidade que 

envia o estagiário, supervisionado pelo docente de Prática de Ensino, e a unidade escolar que 

permite esta ação intencional no contexto da sala de aula, supervisionada mais diretamente 

pelo professor-regente. Enfim, foram estas vivências que plantaram as sementes da docência 

no coração das protagonistas desta pesquisa, seja lá nos primórdios do estágio no magistério, 

ou posteriormente no estágio da graduação, apesar das dificuldades enfrentadas.  

 

4.2.2 Dificuldades e superação 

 

Os primeiros passos trilhados na carreira docente, principalmente após a vivência do 

estágio e conclusão da graduação, não acontecem sem a superação de algumas dificuldades 

iniciais, pertinentes a toda caminhada profissional, e não foi diferente na vida dos sujeitos 

desta pesquisa. A trajetória inicial destas docentes foi marcada por problemas como: acúmulo 

de carga horária, turmas superlotadas, indisciplina, salários baixos, cerceamento da autonomia 

em sala de aula, ausência de recursos didáticos na unidade escolar, trabalhar com disciplinas 

para o qual o professor não estava habilitado, cobranças institucionais, conflitos professor-

aluno e aluno-aluno, discriminação pelo corpo docente pela perspectiva da chegada de idéias 

inovadoras, dificuldades teóricas e metodológicas, o acúmulo de papéis enquanto mães, 

esposas e profissionais, etc. O relato da Profa. B informa aspectos desta realidade: ―Então eu 

me deixava abater por muitas coisas, um comentário de um aluno me desarrumava, uma 

cobrança institucional também, mas como eu sempre fui muito responsável, eu ficava num 

patamar menor‖. 

 

E aí a gente começou a lidar com problemas terríveis com indisciplina. 

Muitas vezes a gente tentava ver com a direção da escola uma forma de 

resolver. A direção da escola tentava, mas não conseguia. Foi nesse período 

que eu tinha 20 horas, eu ampliei a carga horária pra 40 horas [...]. Quando 

eu ampliei a carga horária pra 40 horas, começou a ficar muito difícil (Profa. 

D). 

 

Trabalhava de manhã, de tarde e a noite. Sexta-feira eu dava seis horários de 

manhã, seis horários à tarde e cinco horários à noite. Sábado eu não 

conseguia abrir os olhos porque doía. Doíam os cílios de tanto ficar ligada. E 

isso me impulsionou muito a ter uma vida com mais qualidade (Profa. F). 

 

Eu comecei a dar aula em Salvador em 74 [...]. Todas as dificuldades, 

período de cerceamento, de ter o censor na sala, te observando dar aula, 

vigiando tudo aquilo que você falava, o método de conduzir o aluno, 

principalmente nas aulas de humanas [...]. Outra dificuldade que eu tinha, e 
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eu senti muito, quando eu comecei as aulas na escola pública [...], foi a 

discriminação do corpo de professores; que eu era nova [...], eu era menina 

com vontade, que fazia as coisas direito e que destoava da acomodação da 

escola pública, como ainda é hoje. Então assim, a grande dificuldade que eu 

senti, foi que eu queria fazer um trabalho legal, queria fazer um trabalho bem 

feito, mas eu nunca desisti (Profa. A). 

 

[...] eu acho que é uma dificuldade grande, de você conciliar seu trabalho 

com a sua vida pessoal. [...] acho que esses são aspectos mais específicos 

que atingem a condição de mulher professora, são os aspectos que mais 

trazem angústia pra gente. Porque você se vê em determinados momentos 

sendo obrigada a realizar determinado tipo de atividade que você se sente 

sobrecarregada para aquilo, porque você tem uma casa pra dar conta, você 

tem filho pequeno, você tem demanda de filhos na escola [...] (Profa. E). 

 

[...] a Sacramentinas, que era uma escola particular, de freira, religiosa e 

conhecida na cidade, foi e achou de me chamar. Quando eu chego lá, era pra 

ministrar adivinha que disciplina? Não era Geografia, era História. E aí, meu 

Deus, eu quero ensinar Geografia, eu fui formada para Geografia, eu quero 

ensinar geografia (Profa. C). 

 

As respondentes, em vários exemplos, contestam os limites impostos, ultrapassando-os 

através da avaliação desse processo de conhecimento, quando elas próprias se põem como 

objeto de conhecimento. A riqueza das dificuldades que se apresentam nestas trajetórias, 

muitas vezes em função da precarização do trabalho docente, se encontra justamente no fato 

de que todas elas contribuíram de alguma forma para forjar nestas profissionais do ensino a 

sua identidade docente através das estratégias que foram sendo gradativamente construídas 

objetivando a superação em maior ou menor intensidade destas barreiras. Mesmo que algumas 

destas dificuldades ainda existam, o mais relevante é o exercício da prática docente nos 

espaços de resistência da escola, onde o processo de superação é cotidiano e se apresenta nas 

suas mais variadas formas.  

O relato da Profa. B demonstra um amadurecimento natural na profissão e a clareza 

que esta maturidade permite diante de algumas dificuldades, apesar da possibilidade de ainda 

ser pega de surpresa em alguma situação, uma vez que a dinâmica da sala de aula proporciona 

a possibilidade do novo a cada dia: ―[...] hoje eu tenho uma dinâmica de trabalho própria, eu 

tenho uma personalidade profissional estruturada, eu sei lidar com muitas coisas. Mas ainda 

sou surpreendida, entendeu?‖.  

A qualidade da formação no que diz respeito à fundamentação teórica do curso é 

apresentada também como um instrumento de superação das dificuldades, contudo, a 

respondente deixa claro que esta formação inicial é só um primeiro passo, o caminho a ser 

percorrido é responsabilidade do professor, então a gestão desta formação continuada, 

perpassa também por uma iniciativa que é em parte pessoal e em parte governamental. 
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A base teórica foi construída na formação inicial. E tem até a questão Sandra 

de saber que aquilo ali era só o primeiro passo e o restante quem tinha que 

dar era eu mesmo. Até isso foi construído lá. Hoje a gente vê alguns alunos 

reclamando, querendo que uma disciplina seja 100%, que o professor não 

consegue abordar todas as referências.  Essa coisa toda que a gente já 

reclamou também, que a gente já falou também, isso vem amadurecendo. A 

gente percebe que é só o primeiro passo que o restante quem tem que fazer é 

o aluno (Profa. F). 

 

A superação das dificuldades também esteve atrelada à base pedagógica e 

metodológica construída durante o percurso da graduação, tendo sido apontadas pela Profa. A 

como fundamental no início da trajetória docente enquanto estratégia de superação de 

algumas dificuldades e também a base teórica da Geografia que conforme a respondente foi 

adquirida no decorrer da sua militância nos congressos. 

 
[...] a minha segurança sempre foi o meu planejamento. E isso eu aprendi 

aonde? Isso eu aprendi na minha graduação. A base pedagógica, a base 

metodológica, pra mim, ela foi fundamental. E isso a universidade me deu de 

forma muito forte. A parte de conteúdo da geografia, não. Essa, o que me 

deu, foi a minha militância nos congressos. Então, a geografia na verdade, eu 

aprendi fora da universidade (Profa. A). 

 

Outro aspecto de estratégia de superação das dificuldades iniciais da carreira docente é 

pontuado pela Profa. E, quando ela aborda que mesmo tendo vivenciado o exercício da 

docência antes da graduação, a trajetória no curso de formação se apresentou como um tempo 

de desconstrução de alguns saberes que estavam cristalizados e a possibilidade de aquisição 

de novos saberes que de certa maneira poderiam produzir um novo significado à sua prática 

docente. 

 

Eu acho que a contribuição da graduação é importantíssima, porque muito 

daquilo que você ensina passa a ser ressignificado. Algumas temáticas que 

eram tratadas sem mostrar muito as contradições, sem explorar as 

multiplicidades de abordagens, o tratamento dos conteúdos era mais linear. 

Na graduação não. Na graduação você vê todo esse arcabouço que você 

tinha, ser desconstruído, desconsertado. Então, eu acredito que esse processo 

é fundamental (Profa. E). 

 

O ―fazer‖ professora e ―ser‖ professora se ligam intimamente na medida em que as 

trajetórias percorridas pelas docentes entrevistadas se apresentam permeadas de vivências no 

processo de formação inicial que vão se concretizar no percurso da carreira docente, se 

materializando em suas práticas e alicerçadas na base epistemológica construída na 

graduação. Nesta perspectiva, a sala de aula, enquanto espaço de diálogo, de embates, de 
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construção e transmissão de conhecimento, se traduzirá na concretização das práticas sociais 

das protagonistas desta pesquisa. 

 

4.2.3 O sentido da vivência da sala de aula 

 

O espaço da sala de aula se revela como o espaço de construção do saber docente e 

também de mediação deste conhecimento. É um espaço de relacionamento, de mutualidade, 

espaço de diálogo e de trocas também. Lugar de encontro, onde o objetivo principal é a 

aquisição de um saber que gere mudança de atitude, que seja significativo, contextualizado, 

que impacte as vidas, que contribua na conquista dos sonhos, enfim, um saber que faça 

diferença, que faça pensar, refletir e agir. É nesta sala de aula que a carreira destas docentes se 

iniciou, e é também nesta sala de aula que a trajetória de cada uma delas tem sido construída 

repleta de sentidos e significados. 

 

O sentido é descortinar, é reestruturar teoria, é repensar. Porque é a sala de 

aula que vai mostrar pra gente o que é a realidade. Então, o sentido de estar, 

de experienciar uma sala de aula é muito grande porque é nessa sala de aula, 

é em contato com os alunos que você vai se auto-avaliar. Vai rever práticas, 

vai constituir, instituir pensamentos, instituir formas de trabalho que muitas 

vezes a teoria só pensa, mas não executa e as vezes pensa errado. Porque 

quando a gente chega lá, a gente depara com outra realidade (Profa. B). 

 

Pra mim, a sala de aula já teve um significado diferente. Quando eu 

trabalhava no fundamental, quando eu passei a trabalhar no ensino médio e 

quando eu vim pra universidade [...]. O Fundamental I da Normal, era uma 

experiência muito gratificante, porque eu ficava muito próxima dos alunos, 

eu acompanhava o crescimento deles, o desenvolvimento deles. O retorno 

era ali [...]. E quando eu fui pra o Ensino médio, era uma distância. E por 

mais que eu tentasse me aproximar, eu acabei criando um certo bloqueio 

[...]. Essas daqui do Ensino superior, no primeiro momento é aquele medo de 

não corresponder às expectativas [...]. Então aí, eu consegui. Pra mim foi 

satisfatório. Eu consegui dar um pouquinho de mim, das minhas 

experiências [...] (Profa. D). 

 

Mas na sala de aula é um lugar que eu consigo falar o que eu quero expor o 

que eu quero questionar, é um dos lugares que me deixa mais a vontade. Eu 

não sou uma pessoa de mesa redonda, já descobri isso. Eu não sou uma 

pessoa de entrevista. Mas na sala de aula, eu consigo fazer tudo. Seja 

apresentar um trabalho, seja conversar sobre uma coisa, seja conversar sobre 

outra coisa, esse é um espaço que me deixa muito a vontade (Profa. F). 

 

O espaço da sala de aula seria um espaço de possibilidade de transformação, 

ou seja, esse espaço da sala de aula, onde professor milita e que ele tem 

autonomia, das transformações que ele tem essa consciência (Profa. A). 
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[...] eu vejo essa vivência na sala de aula como uma experiência 

multifacetada. Que tem o aspecto do conteúdo, tem o aspecto da mediação e 

tem o aspecto do convívio, da solidariedade, da possibilidade de construir, 

de solidificar relacionamentos. Eu gosto de estar na sala de aula. Sinto-me 

motivada a estar na sala de aula. Pra mim, é uma experiência rica e que se 

renova a cada dia (Profa. E). 

 

[...] nem olhos, nem ouvidos, nem o sentido daquilo que a gente está aqui na 

academia ele pode vivenciar pra nós enquanto a teoria, aquilo que uma sala 

de aula permite. Da dinâmica, do humano, porque é de humano pra humano. 

A gente não pode ir pra sala de aula como técnicos. Nós não somos técnicos, 

não somos [...]. Então assim, a sala de aula vai promover outro mundo e que 

a gente não consegue mensurar o quê que vai gerar, vai ter dias que você vai 

se preparar, você vai chegar e vai dar uma excelente aula, você pode sair 

daquela turma e ir pra outra e não ser. Por quê? Porque a forma, você pode 

usar a mesma e dar resultado, mas o público não é o mesmo. É outro. Então, 

eu acho que é nessa dimensão mesmo. É sempre um desafio (Profa. C). 

 

A sala de aula enquanto espaço de materialização das práticas sociais do professor se 

traduz através de diversas representações nas falas das protagonistas desta pesquisa. É onde o 

professor tem a possibilidade de se auto-avaliar, de repensar a teoria, de rever a sua prática. 

Um lugar que tanto pode ser um espaço de proximidade ou de distâncias, a depender do nosso 

olhar e do olhar do outro. A sala de aula é traduzida também como um espaço de segurança, 

onde o ―estar‖ possibilita também o ―ser‖ enquanto pessoa e ser humano. É representada 

também como um espaço de militância política, um lugar onde as sementes das 

transformações sociais podem ser plantadas e regadas para que germinem e frutifiquem. 

Conforme Pimenta e Lima, 

 
Juntamente com seu saber, sua cultura individual e coletiva, o professor leva 

consigo para a sala de aula sua história de vida e sua visão de mundo. A 

forma de conduzir os conhecimentos específicos de sua área de estudo, a 

relação com os alunos e a avaliação que utiliza passam pela visão de ciência 

que possui, pela concepção de aluno, de escola e de educação que acumulou 

no decorrer das experiências vivenciadas (PIMENTA e LIMA, 2010, p. 

157).  
 

O espaço da sala de aula também se traduz nas falas tanto como um espaço de 

mediação e construção do conhecimento, como também um espaço do compartilhar, do ser 

solidário, do olhar atento às necessidades do outro. E por fim, a sala de aula também é 

dimensionada como um lugar que se encontra além daquilo que a percepção acadêmica, a 

discussão teórica permite alcançar, é muito mais, é um espaço de diferenças, de diversidade, 

de heterogeneidade, de embates, de sínteses, de descobertas, de construção e desconstrução, 

enfim, só a sala de aula possibilita verdadeiramente o ―fazer‖ e o ―ser‖ professor a cada dia, 

numa trajetória que nunca termina, todo dia existe sempre um recomeço.  
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4.3 A Prática de ensino no curso de Licenciatura em Geografia da UESB  
  

 

A Prática de Ensino, enquanto componente curricular do curso de Licenciatura Plena 

em Geografia da UESB se caracteriza pela disciplina responsável pela organização, 

orientação e execução do Estágio Supervisionado no ensino básico da rede estadual e 

municipal de Vitória da Conquista. Possui uma carga horária semanal de 12 h/aula ou 04 

créditos de estágio, totalizando no semestre letivo 180 h/aula. No decorrer da trajetória do 

curso esta disciplina vivenciou diferentes momentos no currículo, seja em função do fato de 

que no currículo inicial ela era a única responsável pelo contato do aluno com a escola na 

forma de estágio, e posteriormente quando passou a ser a culminância de uma série de 

vivências de estágio experienciadas pelos licenciandos ao longo da graduação.  

Desde a criação do curso de Geografia na UESB até os dias atuais já se passaram 25 

anos, e neste período a sua estrutura curricular sofreu alguns processos de avaliação e 

reestruturação, seja em função de discussões geradas internamente, pelos docentes e discentes 

do curso, seja em função do peso normativo da legislação federal, através da LDB 9394/96 e 

das DCNs a partir da década de 1990. O relato deste processo pelas primeiras docentes de 

Prática de Ensino deste curso sistematiza muito bem esta trajetória: 

 

Eu queria voltar quinze anos atrás. Eu tenho uma história legal aqui na 

UESB, que é assim: quando eu cheguei, a gente tinha um tipo de aluno. 

Quem era o aluno que fazia geografia? Era o aluno que já era, na maioria das 

vezes, professor. Ele tinha objetivos. A gente tinha poucos adolescentes na 

sala de aula. Então você tinha um conjunto de pessoas interessadas. Então a 

gente fazia um trabalho lindo. Nos cinco, seis anos iniciais. Era uma turma 

interessada. Então, se você pega hoje, e aí as pessoas dizem que é 

saudosismo, mas eu digo que é resgate histórico, se você pega as turmas que 

eu peguei no início de 90 e as turmas que eu pego agora, 20 anos depois, 

mas nem se compara [...]. Mesmo contextualizando o momento, não é? 

Mesmo contextualizando. Eu acho que tem outro momento. Aí isso dá um 

corte. Vem o quê? A metodologia de final de curso. Então, antes da 

implantação da metodologia iniciar lá no quarto semestre, deve ser até antes 

[...]. Então você começa a ter diferença. Eu acho que o corte aí, é a 

introdução da discussão do ensino da geografia no início do curso. Então 

acontece por força da lei. É uma coisa que a gente sempre brigou dentro do 

departamento e a gente nunca conseguiu mudar. Quando vem o decreto que 

tem que começar. Aí começa a melhorar, apesar de todas as críticas que vem 

em cima, da pedagogização do curso, etc. e tal, mas melhora. Mas eles 

melhoram. Se você analisa o antes da lei e o depois da lei, se a gente tem 

antes, uns dois anos antes da lei, o perfil é o mesmo do que a gente tem hoje. 

O perfil é exatamente o mesmo. Você tem um grupo de pessoas, você tira de 

uma turma de 40 alunos, você tira dez, no máximo que demonstra interesse 

pelo ensino. Com o estágio, talvez mais três ou quatro, comecem a agradar 

da história. Começa a despertar, mas também são poucos. Quando você 
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começa com a metodologia no quarto semestre, eles já começam a cair na 

real, de que eles estão fazendo um curso, que vai dar aula. Então ele começa 

aqui, a ter a discussão e o papel nosso, da área de ensino, ele é fundamental. 

Porque somos nós os responsáveis, exclusivamente, apesar de ser um curso 

de licenciatura. Nós somos responsáveis por essa gênese da identidade do ser 

professor, já na formação inicial. Porque se a gente não começa esse trabalho 

lá no início, na metodologia I, ele vai chegar lá pra fazer o estágio, com a 

mesma coisa: isso é babaquice, eu não quero ser professor, não sei pra que 

isso (Profa. A). 

 

Porque embora nós tenhamos um currículo bem melhor estruturado, até por 

conta não só de inquietações nossas, mas por força de lei, né? Muito mais 

por força de lei. Quer dizer, a força da lei fez com que as nossas inquietações 

se materializassem. As diretrizes curriculares estabelecem o mínimo de 

quatrocentas horas de estágio supervisionado. Além da carga horária, que é 

algo que eu considero extremamente significativo as Diretrizes também 

determinam que o aluno deve ter o contato com a experiência docente, a 

partir do meio do curso. Por conta disso, nós pudemos enfrentar uma 

discussão, mudar um currículo, puxar essa prática docente mais para o 

início, para que esse aluno, desde o momento inicial pudesse ir construindo 

essa identificação com a prática docente. Para que essa prática não fosse para 

ele um ―susto‖ no final do curso. Então, eu considero que foi um avanço 

significativo, mas que é uma questão também, de concepção de quem faz o 

curso. De quem está ali, na lida diária da construção das disciplinas. Embora 

isso tenha acontecido, e tenha sido muito bom, ainda há uma fragmentação 

muito grande entre as disciplinas do curso. Muitas disciplinas são dadas de 

maneira dissociadas da prática docente. E, os alunos, quando chegam no 

final apresentam as mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas, as mesmas 

angústias e quem vai tentar mediar isso, é o professor de prática de ensino, 

no estágio supervisionado. Então, nesse aspecto, eu não sei se houve tanta 

mudança. Houve uma mudança formal, significativa, mas essas dicotomias 

entre teoria e prática ainda são muito presentes no curso. E é dificil de mudar 

(Profa. E). 

 

A retrospectiva do curso de Licenciatura em Geografia da UESB na perspectiva da 

Prática de Ensino e da vivência do estágio supervisionado permite verificar mudanças 

significativas no perfil do curso. Nos primeiros anos de funcionamento verifica-se uma 

demanda maior de alunos que já exerciam docência nas redes pública e particular buscando 

uma qualificação, resultante da realidade daquele contexto histórico. Conforme atesta uma das 

respondentes: ―Quem era o aluno que fazia geografia? Era o aluno que já era, na maioria das 

vezes, professor. Ele tinha objetivos‖ (Profa. A).  

Este era o perfil do aluno de Geografia nos primeiros anos de funcionamento do curso, 

há de se verificar então um maior interesse deste aluno pelo conhecimento que estava sendo 

apresentado, apesar das dificuldades de um curso que estava dando os seus primeiros passos, 

com um currículo ainda em processo de avaliação e com necessidades nos seus mais variados 

setores. Mas esta era a realidade que aquele aluno conhecia, então aquela realidade era a 
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melhor para ele na perspectiva das suas necessidades de qualificação e formação profissional, 

conforme atesta o depoimento das respondentes quando justificam a sua opção pelo curso de 

licenciatura em Geografia.  

Mesmo em face da ampliação da oferta de cursos de nível superior, torna-se 

importante salientar que a UESB concentrava a maior oferta de cursos de Licenciatura, haja 

vista que a sua própria origem institucional está atrelada à formação de professores. No que se 

refere à realidade regional, Gusmão (2009) destaca que a única instituição de ensino superior 

existente em Vitória da Conquista na década de 1980 era a Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB, as demais IES particulares serão criadas a partir da década de 

1990, como também a implantação do campus de extensão da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). 

 

Em 1962, através da Lei nº 1.802, de 25/10, foram criadas as Faculdades de 

Filosofia, Ciências e Letras de Vitória da Conquista, Jequié, Feira de 

Santana, Ilhéus, Caetité e Juazeiro, procurando atender às exigências da 

política de interiorização promovida pelo governo do Estado. Em 1969, foi 

criada a Faculdade de Educação de Vitória da Conquista, pelo Decreto 

Federal nº 21.363, de 20/07 (GUSMÃO, 2009, p. 42). 

  

 Contudo, a realidade sofre mudanças, se transforma em função do próprio dinamismo 

dos embates que se materializam no espaço concreto das relações sociais. E não foi diferente 

neste curso. A partir da década de 1990 algumas mudanças curriculares aconteceram 

resultantes de mudanças na legislação federal em relação à normatização dos cursos de 

formação de professores especialmente no que se refere à grade curricular e obrigatoriedade 

na elaboração do projeto político pedagógico, através do sancionamento da LDB 9394/96 e 

das DCNs.  

 
Então você começa a ter diferença. Eu acho que o corte aí é a introdução da 

discussão do ensino da geografia no início do curso. Então acontece por 

força da lei. É uma coisa que a gente sempre brigou dentro do departamento 

e a gente nunca conseguiu mudar (Profa. A).  

 

A Profa. E reafirma estas mudanças no seu relato quando destaca:  

 
Por conta disso, nós pudemos enfrentar uma discussão, mudar um currículo, 

puxar essa prática docente mais para o início, para que esse aluno, desde o 

momento inicial pudesse ir construindo essa identificação com a prática 

docente (Profa. E). 

 

 As mudanças materializadas, principalmente em função do aumento da carga horária 

das disciplinas ―ditas pedagógicas‖ que envolviam a discussão pedagógica do curso, do 
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ensino de geografia e da prática de ensino gerou um acirramento de discussões internas de 

docentes e discentes sobre o que começou a se chamar de ―pedagogização da geografia‖.  

Entretanto há de se pontuar que uma mudança significativa que aconteceu por ocasião da 

elaboração do projeto político pedagógico do curso e da renovação da grade curricular, foi a 

inserção de uma carga horária maior para as vivências de estágio a partir da metade do curso, 

em função do que regia a 
7
legislação que regulamentava o estágio supervisionado, uma vez 

que esta era uma das críticas em relação ao currículo inicial do curso fundamentado no 

modelo 3+1 onde o aluno só tinha contato com a Metodologia do ensino de Geografia e a 

Prática de Ensino no último ano do curso conforme o relato da Profa. D.  

 

Olha, naquela época, a gente só tinha a metodologia e a prática, os conteúdos 

da metodologia, contextualizando a educação brasileira e o ensino de 

geografia, depois ia trabalhar sobre o planejamento do ensino da geografia, 

fazer planos de aula, só que era muito concentrado só em uma disciplina. 

Hoje não. O currículo que a gente tem hoje, a gente tem a metodologia I, que 

tem a discussão mais teórica e metodológica da geografia, a gente tem a 

metodologia II, onde trabalha com planejamento de Geografia, elaboração de 

textos didáticos, análises de livros didáticos, discute sobre avaliação[...].  Na 

metodologia III, a gente tem trabalhado com o projeto político pedagógico. 

No novo currículo, a gente vai trabalhar com projetos de um modo geral [...]. 

Na metodologia IV, os alunos tem elaborado oficinas pedagógicas, oficinas 

de materiais didáticos, e outros projetos pedagógicos [...]. Então, o aluno 

chega no estágio, aí ele vai pra fase de observação, co-participação e 

regência. Mas ele já passou, já teve uma experiência, já está mais próximo 

da realidade da escola. Já tem uma experiência, mesmo que inicial, mas ele 

tem em todas estas etapas anteriores a isso aí. E aí chega naquela etapa que 

eles vão planejar os conteúdos, planejando as aulas, definindo objetivos, 

selecionando conteúdos, material didático, dizendo como vão avaliar e voltar 

também se utilizando de todas aquelas  discussões, de todos os 

conhecimentos que ele viram anteriormente [...]. Quando eu fiz a 

licenciatura, era diferente. Não tinha toda essa discussão. Sobre concepções 

teórico-metodológicas da geografia, sobre livro didático, elaboração do texto 

didático, isso aí, a gente teve que aprender muito na prática. (Profa. D) 

 

Para Michael Apple (1979), o currículo representa, de forma hegemônica, as estruturas 

econômicas e sociais mais amplas. Assim, o currículo não é neutro, desinteressado. O 

conhecimento por ele corporificado é um conhecimento particular. Importa saber qual 

conhecimento é considerado verdadeiro. A reprodução social não se dá de forma tranqüila, há 

sempre um processo de contestação, conflito, resistência. Apple denuncia o circuito de produção 

cultural analisando os manuais escolares e outros textos oficiais, não só através das diferentes 

etapas do circuito cultural, mas também as implicações sociais e políticas de tal circuito. 

                                                 
7
 Consultar o capítulo 3 desta Dissertação (p. 73). 
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Conforme Apple (1971) currículo é poder, porque envolve disputa de campo. Neste 

sentido, o final da década de 2010 foi marcada por uma retomada da discussão do currículo do 

curso, e uma avaliação do que foi vivenciado nos anos anteriores, principalmente no que se 

refere à carga horária das disciplinas da área de ensino. Esta rediscussão do currículo deu 

origem ao Projeto de Reorientação Curricular que se encontra em tramitação para posterior 

aprovação e regulamentação. Conforme este novo projeto, proposto e embasado na legislação 

federal que rege os currículos dos cursos de Licenciatura através da LDB 9394/96 e DCNs, as 

disciplinas da área de ensino do curso de Licenciatura em Geografia da UESB, apresentam a 

seguinte configuração em relação à nomenclatura e carga horária:  

 

Disciplinas Carga Horária (h/a) 
8
Créditos (T.P.E) 

Didática da Geografia 60 horas 2.1.0 

Metodologia e Prática do Ensino de Geografia I 60 horas 1.0.1 

Metodologia e Prática do Ensino de Geografia II 60 horas 1.0.1 

Práticas em Projetos Aplicados ao Ensino de 

Geografia 

60 horas 1.0.1 

Oficinas Pedagógicas para o Ensino de 

Geografia 

60 horas 1.0.1 

Estágio Supervisionado em Geografia 180 horas 0.0.4 

QUADRO 06: Relação das disciplinas da área de ensino do curso de Licenciatura em Geografia da UESB 

Fonte: Projeto de Reorientação Curricular do curso de Licenciatura em Geografia da UESB – Ano de 2010. 

 

 

A disciplina Didática da Geografia foi criada neste processo de reformulação, na busca 

de suprir uma lacuna teórica na discussão específica sobre os aspectos que envolvem a 

didática do ensino de Geografia e que não era contemplada na disciplina Didática Geral, 

principalmente em relação aos aspectos teóricos da Geografia escolar referente ao 

planejamento específico desta área de conhecimento. As disciplinas Metodologia e Prática do 

Ensino de Geografia I e II não sofreram alterações em relação à nomenclatura e carga horária, 

a alteração diz respeito à inserção do estágio de regência na Metodologia II especificamente 

no Ensino Fundamental II e o estágio de regência no Ensino Médio seria contemplado 

especificamente na disciplina Estágio Supervisionado em Geografia, no final do curso. A 

disciplina Práticas em Projetos Aplicados ao Ensino de Geografia possuía uma nomenclatura 

anterior de Metodologia e Prática do Ensino de Geografia III e uma carga horária de 90 h/a, 

                                                 
8
 Créditos das disciplinas: T(teórico), P(prático) e E(estágio). 
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na proposta de reformulação a disciplina adquire uma nova nomenclatura e sua carga horária 

é reduzida para 60 h/a, na versão do currículo anterior esta disciplina tinha o objetivo de 

discutir o Projeto Político Pedagógico nas unidades escolares na perspectiva da sua 

formulação, participação dos segmentos no processo de elaboração, aplicação e avaliação pela 

comunidade escolar, nesta nova proposta da disciplina o objetivo é trabalhar com Pedagogia 

de Projetos, numa perspectiva interventora na unidade escolar. A disciplina Oficinas 

Pedagógicas para o Ensino de Geografia sofreu alteração apenas na nomenclatura que 

anteriormente era Metodologia do Ensino de Geografia IV, mantendo a carga horária e 

ementa originais do currículo anterior. Por último, a disciplina Estágio Supervisionado em 

Geografia sofreu reformulação na sua nomenclatura, que antes se denominava Prática de 

Ensino em Geografia, mantendo a mesma carga horária e o objetivo geral de organizar, 

orientar, executar e avaliar o estágio de regência nas escolas públicas municipais e estaduais 

do município, no Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

 

 

4.3.1 O olhar docente sobre a Prática de Ensino: as memórias e suas representações 

 

Quando questionadas sobre a contribuição da vivência do estágio supervisionado 

enquanto discentes do curso de licenciatura para a construção atual das suas trajetórias 

enquanto professoras de Prática de Ensino, as respostas foram variadas. A Profa. B destacou 

que não houve nenhuma contribuição, justificando que o seu posicionamento como professora 

foi que a auxiliou na construção do perfil da docente atual de Prática de Ensino, sugerindo que 

foram as experiências adquiridas ao longo da sua carreira docente que influenciaram 

diretamente no modelo de docência que ela exerce atualmente. 

A Profa. D também reforça a importância da sua trajetória docente no ciclo básico para 

o exercício da docência no ensino superior, uma vez que a área que ela estaria atuando seria 

justamente a de formação de professores, considerando assim relevante a sua experiência 

prévia justamente para ter legitimidade para tratar com os alunos das possíveis dificuldades 

que eles enfrentariam na prática da docência, a começar pela vivência do próprio estágio 

supervisionado. 

Em relação a esta mesma questão a Profa. F reforça o significado para ela, das 

experiências vivenciadas na graduação e no exercício docente para orientar o futuro professor, 

aluno de Prática de Ensino, sobre qual deve ser sua postura em sala de aula e o seu 

compromisso com a educação, tendo como referência o próprio modelo que ela, como 
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educadora tem legitimado com a sua prática. Já a Profa. A, tendo sido a primeira professora 

de Prática de Ensino do curso, pontua que o seu objetivo inicial como professora de 

Metodologia e Prática de Ensino era formar um professor que entendesse que era possível o 

exercício do magistério com dignidade mesmo diante da realidade das escolas públicas da 

época e que esse futuro professor tivesse a percepção que a sua matéria-prima principal eram 

vidas e o seu espaço de sala de aula era um possível espaço de luta e transformação, deixando 

clara a forte influência da sua militância política na década de 1970 aliada à sua experiência 

como professora do ciclo básico em Salvador na formatação da sua prática enquanto docente 

de um curso de formação de professores. 

A Profa. E destaca o início da sua trajetória enquanto docente de Prática de Ensino 

como um período difícil, em função da grande quantidade de alunos que eram 

supervisionados por apenas uma professora e a insegurança destes alunos em relação aos 

conteúdos que seriam trabalhados no estágio. Naquele contexto ela assumiu as disciplinas da 

área de ensino com a Profa. A e as duas, por um período, foram as únicas responsáveis por 

esta área no departamento, até a mudança na legislação que aumentou a carga horária e a 

quantidade de disciplinas desta área, gerando a necessidade de abertura de vagas através de 

concurso público e posterior ingresso das demais docentes, protagonistas desta pesquisa, no 

departamento de geografia, mais especificamente na área de ensino. 

Por último a professora Profa. C pontua a importância da experiência do estágio e de 

todas as suas vivências prévias ao início da sua carreira no ensino superior. ―Ninguém chega 

pra ministrar uma disciplina sem trazer uma história, um passado, por isso que eu vejo o 

aluno. O aluno que tem um processo, um histórico. Toda uma vida‖. Destacando a relevância 

desta trajetória na construção da sua prática docente e o olhar focado também nas 

necessidades do aluno, naquilo que ele traz e o que pode ser construído a partir desta parceria 

entre professor e aluno. 

  
Eu não usei nada do meu estágio agora pra minha prática de 2004 pra cá. Foi 

uma construção minha e eu acho que o que me ajuda na verdade, não é o 

estágio em si. O que me ajudou a formatar meu perfil de professora agora foi 

o meu próprio posicionamento de professora (Profa. B). 

 
A sala de aula aqui da universidade, principalmente com a disciplina Prática 

do ensino do estágio, eu achei que a minha experiência de 13 anos foi 

importante pra que eu pudesse trocar com eles, pra que eu pudesse socializar 

as experiências, além da parte do conhecimento, porque se eu não tivesse 

sido professora lá, eu ia ficar dando dicas, orientações, mas eu não ia 

imaginar as dificuldades que eles teriam lá (Profa. D). 

 



106 

 

 

 

[...] todas essas experiências que eu tive, eu acho que ajudaram muito na 

minha formação enquanto professora de prática de ensino. Eu acho que o 

professor de prática de ensino, ele tem que ser muito mais militante dessas 

coisas todas, desses detalhes todos do que qualquer outro [...]. Foi uma 

disciplina que me fez crescer muito, a prática de ensino. Porque eu falo o 

que tenho que falar pra o aluno, pra ele ser, ou a posição de professor, não é? 

O jeito como ele entra na sala, a postura, tudo. Eu tenho que ser, porque se 

não ele vai falar: E você? Está falando, e ai? Então a gente entra mesmo na 

questão do educador. A gente vivencia mais essa questão do educador 

(Profa. F). 

 

Então, o que eu queria, o que me motivava, o que eu tinha como objetivo 

como professora de metodologia e Prática de Ensino daqui da UESB, pelo 

menos nos primeiros anos, era fazer com que os meus alunos pudessem 

entender, ou que fossem despertados, que era possível, mesmo na escola 

desarrumada, desmantelada; mesmo na escola em frangalho, [...]. O que foi 

que eu fiz? Ai é vocês que vão dizer o que é que foi, eu acho que tem um 

bocado de coisa porque tem um monte de gente aí, muito boa que passou. 

Então, o que eu buscava entender? Que ser professor, era mais do que ser 

comerciante, ser bancário. Ser professor era cuidar de gente. Cuidar de 

pessoas. E que a gente tinha que valorizar. Mesmo que os outros não 

valorizassem, nós tínhamos que valorizar muito isso. Porque dependia muita 

coisa de mudança. E volta novamente a utopia que, através da palavra, 

através da profissão da gente, a gente pudesse ir provocando ou plantando 

um monte de semente de revolução (Profa. A). 

 

O meu ingresso aqui na universidade, essa vaga para a área de ensino, foi 

uma luta grande. Naquele contexto, nós orientávamos uma turma de trinta, 

até quarenta alunos. Era muito difícil, porque todos os alunos vinham com 

essas angústias, com essas dificuldades, com esse susto, porque se 

descobriam professores naquele contexto e nós tinhamos que dar conta de 

tudo isso, além das inseguranças com relação aos conteúdos específicos que 

iriam trabalhar no estágio (Profa. E). 

 

Ninguém chega pra ministrar uma disciplina sem trazer uma história, um 

passado, por isso que eu vejo o aluno. O aluno que tem um processo, um 

histórico. Toda uma vida. Porque eu tenho, você tem. Por mais que a gente 

sente pra planejar juntas, mas aquilo que eu falei: na sala de aula, é você. 

Ali, nós nunca vamos trabalhar iguais. Você pode planejar junto, você pode 

ter idéia, mas até a dinâmica que você vai realizar, se eu fizer a mesma que a 

sua, vai ser diferenciada. Não tem pra onde correr. Mas o estágio, ele foi 

muito importante pra mim. Nessa condução, toda minha vivência, desde a 

minha infância até aqui (Profa. C). 

 

Voltar ao passado e resgatar na memória aquilo de mais importante que ficou 

guardado nas reminiscências das lembranças traduzidas em representações sobre as vivências 

do estágio e do início da carreira docente. Talvez seja um pouco disto que as protagonistas 

suscitam nos seus relatos sobre a vivência deste componente curricular enquanto docentes e as 

influências do período de formação e exercício da docência no ciclo básico na formatação das 

suas práticas enquanto docentes de Metodologia e Prática de Ensino.  
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4.4 O sentido do trabalho docente 

 

O exercício da profissão docente é permeado de peculiaridades que diferencia o seu 

fazer das demais profissões. Na sua fala a Profa. A deixa transparecer um pouco das suas 

inquietações sobre este fazer docente e como impregnaria estes princípios em seus estagiários: 

―Então, o que eu buscava entender? Que ser professor, era mais do que ser comerciante, ser 

bancário. Ser professor era [...] cuidar de pessoas [...]. Mesmo que os outros não valorizassem, 

nós tínhamos que valorizar muito isso‖.  

Guimarães (2001) apresenta algumas marcas da profissão docente destacando a 

realidade do processo de desvalorização do magistério, o ideário vocacional do ser professor 

atrelado principalmente ao processo de feminização da docência, e também a precariedade do 

processo de formação docente no que se refere à implantação no decorrer do século XX de 

políticas públicas que atendessem a esta necessidade, tendo como conseqüência ainda 

atualmente um grande contingente de professores em sala de aula sem uma habilitação 

específica. ―Cerca de 48% dos professores de educação básica não possuem formação em 

nível superior (dados do MEC/INEP, 1996)‖ (PIMENTA e ANASTASIOU, 2010, p. 117).  

 
A profissão docente, [...] apresenta algumas marcas históricas: 

desvalorização e proletarização do professor, exercício eminentemente 

feminino, com caráter ―sagrado‖, que vem do berço e não pode ser negado a 

ninguém. Essas marcas constituem e contribuem para manter a identidade 

profissional, a ser desenvolvida por pessoas generosas que, portanto, mesmo 

que ―reconhecidamente‖ merecedoras, contentam-se com pouco (baixos 

salários, condições de trabalho modestas) [...]. A profissionalização do 

professor se torna ainda mais complexa frente à falta de um sistema e 

tradição na formação de professores, ao contingente de professores que 

atuam sem formação, à ausência de uma cultura profissional entre o 

professorado, à distância entre as várias faixas de remuneração, 

especialmente entre o ensino fundamental e o superior‖ (GUIMARÃES, 

2001, apud, PIMENTA e ANASTASIOU, 2010, p. 117). 
 

O trabalho docente, na perspectiva das protagonistas desta pesquisa, apresenta 

características que se coadunam com o olhar de cada uma em relação ao exercício da docência 

legitimando desta maneira as representações que cada professora possui em relação à sua 

profissão bem como às formas de materialização das suas práticas. 

 
Porque o sentido de ser, do trabalho docente é tão amplo, é tão vasto, e ele 

envolve sentimento, ele envolve relações, envolve perspectivas, envolve 

objetivos. Então o sentido é amplo demais e vai envolver todas essas 

nuances e muitas pessoas. E o significado hoje, pra mim, é um significado 

existencial [...]. Eu estou coordenadora ali numa escola, mas eu sou 
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professora. Então, o significado desse trabalho docente pra mim, é esse, é de 

ser alguém. E eu tenho orgulho de dizer que eu sou professora. (Profa. B).  
 

Eu acho que trabalho docente é um desafio muito grande. É um momento 

que o professor tem que estar buscando planejar as atividades, tendo uma 

clareza com relação às concepções que ele defende, elaborar um 

planejamento coerente com o que ele defende, que ele acredita. Tem que ter 

muito cuidado pra não ficar preso à teoria e não considerar a realidade de 

onde ele vai desenvolver o trabalho dele (Profa. D). 

 

Eu vou seguir Marx, nosso trabalho é considerado um trabalho improdutivo. 

Mas o trabalho improdutivo é o que mais dá frutos. O trabalho produtivo é 

aquele que dá lucro imediato. E o trabalho improdutivo é do professor, que 

vai ali remando, que vai de pouquinho, pedrinha, tijolinho, tijolinho. A gente 

vive numa sociedade capitalista, imediatista, não é? A gente não avança 

muito. Mas eu acredito que o trabalho docente, nesse sentido que estou 

falando, faz parte de um trabalho improdutivo, e que é muito produtivo pra 

questão da educação mesmo (Profa. F). 

 

 
É muito diferente de um trabalho braçal, de um trabalho mecânico, que você 

só chega ali e reproduz. Você tem que pensar em todo o momento. Cada 

turma de estágio que você assume, são pessoas diferentes, pensando 

diferente, com dificuldades diferentes e que, por sua vez, vão assumir salas 

diversas, heterogêneas, e que você não pode orientar um planejamento único 

da mesma forma como outro [...]. Então, o trabalho docente, é um trabalho 

desgastante nesse aspecto. E desafiador. Porque a cada momento tem certas 

situações-problemas que você vive, que você tem dez anos de prática e 

nunca viveu [...].  Na verdade, não está nada pronto. Está tudo sendo 

construído e por mais anos que você tenha de exercício docente, esse desafio 

continua, esse processo de construção de conhecimento, continua, e não vai 

parar nunca. Até porque, no momento que parar, perdeu o sentido, perdeu o 

significado (Profa. E). 

 

Eu não sei se isso pode ser uma demagogia, mas eu não vejo educação 

nenhuma sem, primeiro, amor àquilo que você faz. Eu acho que eu diria isso. 

Amor à educação. Você ver a educação como uma perspectiva. E eu não 

vejo só a geografia, o ensino da geografia. Mas eu vejo a docência. A 

educação. É muito mais amplo [...]. Mas a educação perpassa por princípios. 

Então eu acho que todos nós precisaríamos ter valores, e então aí, eu acho 

que essa é a base. É o compromisso com os valores (Profa. C). 

 

Ser professora, no sentido da categoria trabalho para estas docentes perpassa pela 

noção da identidade, do significado da existência, dos embates cotidianos, de se encontrar 

enquanto pessoa, de se entender enquanto ser. Relaciona-se também com as suas próprias 

concepções, com aquilo que elas defendem e acreditam enquanto verdade, do compromisso 

de que seu planejamento esteja fundamentado nestes princípios teóricos, éticos, existenciais, 

relacionados, contudo com a realidade no seu entorno, principalmente no que se refere à sua 

prática docente.  



109 

 

 

 

Trabalho docente para estas docentes também se relaciona com a imaterialidade do 

exercício da profissão, enquanto uma atividade que não produz resultados materiais a curto e 

médio prazo, pelo contrário, são sementes que são plantadas e no seu próprio tempo 

germinarão e frutificarão sem estarem atreladas diretamente a uma rede de produção de 

mercadorias, como o próprio sistema impõe.   Landini (2010) ao analisar a relação do trabalho 

imaterial e a docência destaca que ―[...] sua característica consiste no fato de ser a produção 

inseparável do ato de produzir, no qual se insere o trabalho do professor‖. Ainda sobre a 

categoria trabalho docente a autora pontua que, 

 

[...] podemos dizer que as práticas dos professores e docentes expressam, por 

um lado, a forma fetichizada do trabalho e, por outro, também expressam sua 

forma originária - produtor de valores de uso - operando um duplo 

movimento: realização/não realização; humanização/desumanização. Esta 

condição é fundamental para a análise das práticas e do fazer do professor, 

bem como a compreensão de que seu objeto de trabalho está relacionado ao 

conhecimento e saber. Isto implica dizer que o conhecimento lhe permite, ao 

mesmo tempo e contraditoriamente, manter certo grau de autonomia e 

reproduzir o que lhe é posto socialmente (LANDINI, 2010, p. 36). 

 

O trabalho docente para os sujeitos desta pesquisa também se relaciona com o ato de 

pensar, de produzir saber e encarar desafios. Este fazer pedagógico está relacionado 

diretamente com a prática da sala de aula, no caso específico da disciplina Prática de Ensino, 

na medida em que os desafios são apresentados rotineiramente através da vivência dos 

estágios, o professor necessita de uma precisão nas respostas aos desafios apresentados pelos 

estagiários, muitas vezes até em situações que o professor ainda não experienciou.  

Este enfrentamento cotidiano diante das situações que a própria disciplina apresenta na 

sua prática se traduz numa produção contínua de conhecimento, uma vez que o fazer docente 

está intrinsecamente relacionado com a sua teoria, aquilo que embasa a sua prática e que não 

resulta apenas da produção teórica que orienta este professor, mas também a teoria que ele 

mesmo produz a partir da sua vivência.  

E por último o trabalho docente, na perspectiva destas docentes passa também por um 

compromisso com valores e princípios que norteiam o exercício das suas práticas, na medida 

em que a sua profissão envolve o ato de educar vidas, então o primeiro compromisso 

assumido é justamente com estes que constroem com elas o trabalho docente na prática 

cotidiana da sala de aula. 
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4.4.1 Ser mulher e ser professora 

 

O público e o privado, na perspectiva de espaços de atuação da mulher enquanto 

professora, esposa e mãe, se personifica em espaços de lutas e de conquistas, espaços de 

resistência e de avanços, de realizações e frustrações, de aprendizagens e significados. Não 

poderia ser diferente na medida em que esta discussão remete à própria trajetória da mulher na 

conquista dos espaços de atuação profissional, nas lutas pelo direito à sua escolarização e 

através da sua inserção no exercício da docência, a possibilidade de permitir ao outro também 

o direito a se escolarizar. 

Segundo Almeida, 

 

As mulheres não somente reivindicaram, como forçaram sua inserção nesse 

campo profissional e conseguiram ocupá-lo em poucas décadas. É certo que 

essa ocupação aliou-se a uma série de fatores externos, como a necessidade 

de mão-de-obra, a queda do poder aquisitivo da classe média, a expansão do 

número das escolas e outros, mas não podemos nos esquecer de que os 

homens, antes de mais nada, sempre quiseram as mulheres dentro dos lares. 

Mesmo o trabalho feminino no magistério também foi objeto de resistência 

masculina, dos maridos que não aceitavam que a mulher trabalhasse fora de 

casa e dos professores que não as queria na profissão (ALMEIDA, 1998, p. 

208-209). 

 

A autora nos remete ao final do século XIX e início do século XX, no contexto de 

expansão das escolas normais, quando a mulher começa a dar os primeiros passos na 

conquista de espaço no mercado de trabalho no exercício do magistério. Desse período até os 

dias atuais, muitas coisas aconteceram, embates, lutas, resistências, muitos espaços foram 

conquistados e preenchidos pela presença feminina.  

O departamento de geografia da UESB não se configura de maneira diferente, do total 

de 31 professores, entre 
9
efetivos e temporários, 55% é composto por mulheres, e na área de 

ensino, do total de 08 docentes, 07 são professoras, ou seja, 87,5%. Torna-se relevante 

destacar que nas demais áreas do curso a questão de gênero se mostra relativamente 

equitativa, o grande diferencial vai se configurar na área de ensino, que desde a sua origem 

sempre foi composta por mulheres, alterando agora a sua configuração em função da entrada 

de um professor substituto. A relação mulher e docência é histórica e a amostragem 

diferenciada desta área se justifica em parte pela proximidade que existe entre as ações 

pedagógicas e o universo feminino, se confirmando, pelo menos neste curso de formação de 

                                                 
9
 Disponível em:  www.uesb.br/catalogo/dd1.asp (acesso em 24 de fevereiro de 2011). 

http://www.uesb.br/catalogo/dd1.asp
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professores, a presença mais efetiva de mulheres. A Profa. B retrata com suas palavras esta 

condição feminina: 

 
Porque não tem como você ser professora numa sala de educação infantil, 

de educação fundamental, ensino médio e de ensino superior sem se 

envolver com as pessoas, com seus alunos. E isso a mulher tem de sobra. 

Essa coisa, essa sensibilidade. O que você tem? Está triste por quê? Tem 

muitos homens que têm esse lado aguçado, mas eu acho que para a mulher é 

mais fácil. Vai pela natureza feminina (Profa. B). 

 

Neste contexto, as professoras entrevistadas destacam o seu olhar sobre a sua condição 

de mulher, trazendo à tona todas as peculiaridades que envolvem o ser mulher e ser professora 

na perspectiva da docência no ensino superior e nos embates que esta dualidade do público e 

do privado lhes permite viver. 

 

Eu não vejo dificuldade em ser mulher e ser professora ao mesmo tempo. 

Não tenho. E integrar papel público e privado. Às vezes eu misturo um 

pouco.  Às vezes eu acabo misturando muito. Porque eu sou muito eu. Então 

eu levo trabalho pra casa, eu trago minha casa pra cá [...]. Eu não sei separar. 

Eu tento separar, mas a minha profissão é tão forte, as coisas que eu tenho 

pra fazer são tão grandes, que eu tenho que levar pra dentro de casa. (Profa. 

B) 

 

Eu acho que é muito difícil. Porque a gente que é mulher, professora, a gente 

também é dona de casa, é mãe, esposa. Então a gente é obrigada a deixar os 

problemas do lado de fora, porque quando a gente entra em sala de aula, às 

vezes a gente tem que esquecer um pouco dos problemas, até pra conseguir 

desenvolver um bom trabalho e nem sempre a gente consegue fazer isso. 

Porque às vezes a gente não consegue dividir. Aqui eu vou ser professora, 

não sou mais mãe, não sou mais esposa, não tem como. (Profa. D) 

 

É preciso ter muita sabedoria pra você entender o trabalho de uma mulher 

professora. Ela tem que sair, tem que ir pra uma reunião, tem que dar aula, 

tem que corrigir. No horário de almoçar você tem que corrigir uma coisa 

aqui [...]. Eu acho que a gente tem que estar administrando. Porque se você 

não administra, você não consegue fazer metade das coisas que você tem que 

fazer. (Profa. F) 

 

[...] ser professora na universidade e ter uma militância e ter uma vivência 

que não foi construída aqui dentro [...] não é fácil [...]. Ser professora 

primária, tudo bem. Mas ser professora na universidade, aí a carga pesa 

(Profa. A). 

 

[...] eu acho que essa questão é uma questão interessante e pouco discutida 

[...]. Se você for procurar essa questão da própria feminização do magistério. 

Naquele contexto da formação de professores nas décadas de 40, 50, a 

professora era associada a esse papel de mãe, de alguém que vai cuidar, que 

vai zelar pelas almas dos alunos, né? A questão da maternidade foi muito 

presente neste ofício. Então eu acho que a gente também vem impregnada 

disso. E aí você tem essa questão pessoal pra dar conta e é inegável que essa 
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multiplicidade de funções vai gerar alguns conflitos. Eu acredito que esses 

conflitos acontecem com todas as mulheres, independente delas estarem na 

docência ou em outra atividade. Eu acho que a maior dificuldade é essa. De 

você exercer o papel de mãe, mulher e trabalhadora e ainda ter muita 

disposição para estudar. (Profa. E) 

 

É claro que hoje você não tem o tempo que você teria antes de você ter uma 

família. Mas, é aquilo que eu falei, se você tem uma postura, você tem uma 

consciência, porque eu não me vejo uma educadora apenas na escola. Eu não 

vejo a sala de aula só naquele parâmetro das quatro paredes. Eu sou 

educadora, sou educadora na escola, sou educadora em casa, sou educadora 

na rua. Eu entendo educação, indo além da minha vida particular e da minha 

vida profissional [...]. Educar dentro de princípios. Não é uma imposição, é 

uma educação. Então, como é que você educa? Você precisa ser referência. 

Eu não posso ensinar uma coisa, sendo que eu não pratico. Então a minha 

teoria deve estar ligada com a minha prática. Eu vejo muito assim. Eu vivo 

intensamente. Então, acima de tudo [...], são os meus princípios pautados no 

Senhor que eu procuro viver. Porque a Palavra de Deus diz assim em 

Colossenses: tudo o que fizer, fazei por amor, como ao Senhor. (Profa. C) 

 

As considerações efetuadas pelas respondentes perpassam pela tênue separação que 

existe entre a esfera pública e privada de suas vidas, permitindo antever que, enquanto 

pessoas totalmente inseridas nas relações familiares e profissionais, torna-se relativamente 

difícil a separação entre estas esferas de vida, pelo contrário, o que se percebe é a constante 

influência de uma em relação à outra num processo contínuo de interação. Conforme 

Almeida, 

 

Gostar desse trabalho, acreditar na educação e nela investir como indivíduo, 

também configura-se como um ato de paixão, a paixão pelo possível, 

sentimento derivado do sentido do ser e da existência, que incorpora o desejo 

às possibilidades concretas da sua realização. Talvez resida aí a extrema 

ambigüidade do ato de ensinar e da presença das mulheres no magistério 

(ALMEIDA, 1998, p. 208). 

  

As características de cada docente inicialmente as diferenciam, para depois compor 

um todo que as identificam no seu papel de mulher que exerce a profissão docente com todas 

as demandas que esta profissão exige e todas as peculiaridades que envolvem o ser professora. 

A postura de simplesmente não conseguir separar, dividir os espaços, se deixar absorver 

completamente pelas demandas profissionais e familiares, viver intensamente cada um destes 

momentos, esta completude é a Profa. B. Viver a constante luta pela separação destas 

instâncias, manter a privacidade das demandas familiares, bem como executar com 

compromisso e competência o seu papel de docente, é neste perfil dual que vamos encontrar a 

Profa.  D. Executar suas funções, sem perder o controle, desdobrando-se em diversos papéis, 

mas sempre cumprindo com qualidade aquilo que se propõe a fazer com base num constante 
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planejamento das suas ações, esta é a Profa.  F. Viver a docência e a realidade familiar sob o 

peso de uma responsabilidade que foi forjada numa militância política que muitas vezes a 

impediu de se curvar diante dos ditames daquilo que era imposto, este conflito tem sido aquilo 

que diferencia a Profa. A. Ser uma boa esposa e mãe e não permitir que estes papéis 

reduzissem o compromisso com a docência, com o ato de ensinar, pelo contrário, conseguir 

executar estes papéis sempre com sensibilidade e eficiência, esta tem sido a constante busca 

da Profa. E. Por fim, impregnar a docência e as relações familiares com valores eternos, que 

ultrapassam os limites da sua casa e da sala de aula, é desta maneira que a Profa. C tem 

vivenciado estes papéis.  

Esta multiplicidade de atributos tem se consolidado ao longo da trajetória de vida 

destas docentes, contribuindo de maneira subliminar para o processo de construção da 

identidade profissional de cada uma delas, uma vez que conforme Moita (1992, apud 

SOUZA, 2006, p.41) ―[...] a identidade profissional é uma construção que tem marca das 

experiências feitas, das opções tomadas, das práticas desenvolvidas, das continuidades e 

descontinuidades, quer ao nível das representações quer ao nível do trabalho concreto‖. 

 

 

4.4.2 A construção da identidade profissional no exercício do trabalho docente  

 

O processo de construção da identidade profissional na docência passa 

necessariamente pela trajetória de vida do professor no exercício da sua carreira docente, 

sendo que a formação inicial e a vivência do estágio devem ser os espaços onde ―[...] poderão 

ser tecidos os fundamentos e as bases identitárias da profissão docente‖ (PIMENTA e LIMA, 

2010, p. 62). 

Segundo Pimenta e Lima, 

 

Será no confronto com as representações e as demandas sociais que a 

identidade construída durante o processo de formação será reconhecida, para 

o qual são necessários os conhecimentos, os saberes, as habilidades, as 

posturas e o compromisso profissional. Trata-se, pois, de nos estágios se 

trabalhar a identidade em formação, definida pelos saberes, e não ainda pelas 

atividades docentes (PIMENTA e LIMA, 2010, p. 64 - grifo das autoras). 

 

Neste sentido o estágio possui uma relevância significativa no processo de formatação 

da identidade docente, uma vez que será um momento de culminância da sua preparação para 

o exercício da profissão docente e também de sua legitimação enquanto professor. A 

caminhada deste profissional a partir deste momento inicial se relacionará intrinsecamente ao 

formato do seu curso, à sua experiência de estágio e às suas primeiras vivências no exercício 



114 

 

 

 

da docência, pois mesmo depositando confiança ―[...] em si e na profissão, o estagiário pode 

esbarrar no contexto, em situações de desgaste, cansaço e desilusão dos profissionais da 

educação [...]‖ (PIMENTA e LIMA, 2010, p. 65).  

 

A construção e o fortalecimento da identidade e o desenvolvimento de 

convicções em relação à profissão estão ligados às condições de trabalho e 

ao reconhecimento e valorização conferida pela sociedade à categoria 

profissional. Dessa forma, os saberes, a identidade profissional e as práticas 

formativas presentes nos cursos de formação docente precisam incluir 

aspectos alusivos ao modo como a profissão é representada e explicada 

socialmente (PIMENTA e LIMA, 2010, p. 66).  

 

As autoras atrelam a constituição identitária do professor a mecanismos externos, 

como condições de trabalho e valorização profissional, obviamente que estes fatores são 

importantes neste processo de construção, mas as motivações de muitos educadores 

ultrapassam estes limites e adentram os espaços internos das suas memórias, das influências 

familiares e das suas representações em relação à docência, como é o caso das docentes 

sujeitos desta investigação. Conforme Nóvoa (1992b, apud Souza, 2006, p. 42) ―a identidade 

é entendida como um lugar de lutas, tensões e conflitos, caracterizando-se como um espaço de 

construção do ser e estar na profissão, que parte do pessoal para o profissional e vice-versa‖ 

(grifo nosso). 

As docentes protagonistas desta pesquisa destacaram que possuem uma identidade 

docente já formada, elas não estão professoras, elas são professoras e não têm dúvidas em 

relação a esta afirmativa. ―Eu sou professora. Eu não tinha a noção de que era isso que eu 

queria. Hoje eu tenho a noção de que é isso que eu quero‖ Profa. F. Em relação à sua 

identidade docente a Profa. A afirma:―Já está formada, arraigada, há muito tempo‖. Esta 

certeza é fruto de uma trajetória, mesmo entendendo que esta identidade ainda se encontra em 

formação, conforme a Profa. E destaca: ―Stuart Hall aborda muito bem este processo. Não 

existe uma identidade fixa, ela está sempre em processo de construção [...]. É o que Haesbaert 

chama de identificação em curso‖. Portanto, os relatos das docentes confirmam este processo 

de identificação com o ser professor, entendendo que o conhecimento é dinâmico, como 

afirma a Profa. B ―Eu tenho uma identidade docente, mas eu tenho uma formação pela frente 

[...], dizer pra você que eu estou pronta, nunca‖. 

 

Eu me sinto como professora, mas tem determinados momentos que, por 

exemplo, aqui na universidade a gente não trabalha só em sala de aula. Então 

assim, quando eu estou desenvolvendo uma atividade só em sala de aula, ou 

só com os alunos, eu não tenho tantos problemas ou dificuldades que me 

fazem repensar. (Profa. D) 
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Pra responder essa pergunta, eu me lembro aqui de [...] um autor, que fala 

muito da questão da identidade, como um processo em construção. Stuart 

Hall aborda muito bem este processo. Não existe uma identidade fixa, ela 

está sempre em processo de construção. Então, embora eu tenha essa 

identificação, esse processo de identificação com o exercício docente, eu 

digo que minha identidade ainda está em processo de construção [...]. É o 

que Haesbaert chama de "identificação em curso". Então está sempre aberta, 

sempre em curso, novos elementos são incorporados a cada dia, outros são 

descartados. Então, hoje, eu posso afirmar que eu passo por esse processo de 

identificação permanente. A cada dia eu estou reconstruindo, 

reconfigurando, me identificando. Entre o "ser" e o "estar‖ professora eu 

penso que eu sou. Eu já poderia dizer que eu sou. Eu assimilei a identidade 

que, embora, tenha convicção de que está em curso, mas é uma identidade 

que faz parte da minha vida, que define o meu percurso (Profa. E). 

 

Eu acho que, até pelo que eu acabei de falar, eu acho que eu tenho que estar 

com meus princípios fortes e que não mudam. Não vai mudar porque é uma 

decisão minha. Os meus princípios fazem parte de uma decisão [...]. Eu falo 

isso direto pra os meus alunos: Eu sou uma educadora. Eu nem me chamo 

mais de professora. Mas eu digo pra eles assim, que eu me encaro como 

educadora. Eu sou, não me arrependo de nenhuma decisão [...]. Inclusive, 

estou na área certa (Profa. C). 

 

 

As trajetórias de vida destas docentes se apresentam permeadas de superações, 

embates, descobertas, conflitos, alegrias, tristezas, realizações e frustrações que se traduzem 

em representações que ao longo das suas carreiras tem contribuído diretamente para a 

formação da sua identidade docente. Os sentimentos, a visão de mundo, as escolhas que têm 

sido efetuadas neste trajeto são responsáveis por aquilo que as diferencia do outro, as suas 

próprias identidades, o ser professora resultante de um fazer contínuo ―sempre em curso‖, que 

ainda não está pronto, pelo contrário se reconstrói a cada dia, porque o exercício da docência 

implica em dinamismo, movimento. O novo sempre está por vir quando o professor(a) 

adentra o espaço de uma sala de aula.  

 

4.5 Leituras que deixaram marcas... 

 

Em relação às leituras que marcaram as trajetórias de vida destas professoras, observa-

se uma diversidade em relação às áreas de conhecimento, sobre os autores e obras 

relacionados, daquilo que suas memórias lhes permitiram recordar, conseqüentemente, das 

leituras que fizeram diferença nas suas vidas desde a infância até o momento atual. Como o 

exemplo da Profa. F ao retornar ao passado e relembrar dos clássicos infanto-juvenis que 
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marcaram a sua trajetória de estudante no ciclo básico, bem como também as leituras atuais 

que tem fundamentado a sua vivência no doutorado:  

 
Meu pé de laranja lima e O Pequeno príncipe também. Aquela coleção 

Vagalume, eu me lembro de A borboleta Atíria, Escaravelho do diabo [...]. 

Na fase do mestrado e doutorado, tem um livro agora que estou lendo, eu 

tenho certeza que vai fazer uma diferença na minha vida e na vida de quem 

ler [...]. O ócio criativo e O futuro do trabalho. São dois livros que todos os 

professores deveriam ler [...]. Pois é, esses dois livros me encheram os olhos 

(Profa. F – grifo nosso). 

 

 
Área de conhecimento Autores(as) Total de docentes que 

referendaram estes autores 

Educação Paulo Freire 

Dermeval Saviani 

Edgar Morin 

Philippe Perrenoud 

Moacir Gadotti 

Ivani Fazenda 

Rubem Alves 

04 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

Geografia Yves Lacoste 

Mílton Santos 

Rui Moreira 

Antonio Carlos Robert de Moraes 

Doreen Massey 

Manuel Correia de Andrade 

Eliseu Savério Sposito 

Paulo César da Costa Gomes 

Roberto Lobato Correia 

Zeny Rosendahl  

Armand Frémont 

04 

03 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

Ensino de Geografia Lana Cavalcanti 

Nídia Pontuschka 

Tomoko Paganelli 

Núria Cacete 

Sônia Castellar 

04 

01 

01 

01 

01 

Sociologia Émile Durkheim 

Max Weber 

01 

01 

Filosofia Karl Marx 

Michel Foucault 

Henri Lefébvre 

01 

01 

01 

Clássicos da Literatura José de Alencar 

Jorge Amado 

Machado de Assis 

Pablo Neruda 

02 

01 

01 

01 

Religião Bíblia 04 

Quadro 07: Síntese das leituras que marcaram a trajetória das docentes por autores 

Fonte: Pesquisa de campo realizada em outubro de 2010. 

  

 

 Dos autores da área de educação os mais citados pelas respondentes foi Paulo Freire e 

Dermeval Saviani, justificado pelo fato de serem autores que marcaram a discussão sobre 

formação docente nas últimas décadas. Sobre as contribuições de Paulo Freire a Profa. E 
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destaca ―[...] é uma referência muito marcante, nesse aspecto de você compreender que a 

leitura de mundo precede a leitura da palavra‖ e a Profa.  B complementa ―Paulo Freire [...] e 

Milton Santos juntos, num diálogo que existe que eu uso muito, que é leitura de mundo, 

leitura de espaço, leitura da palavra‖. E sobre as obras de Saviani a Profa.  D pontua: ―[...] tem 

um livro que eu gostei muito, é um livro que fala sobre a Pedagogia crítica. É a Pedagogia 

Histórico - Crítica, ele é muito bom‖. Os demais autores citados pelas respondentes possuem 

uma relevância significativa nesta discussão sobre educação nos seus mais variados aspectos, 

Edgar Morin e Philippe Perrenoud fazem parte do grupo de autores estrangeiros que 

principalmente na década de 1990 foram responsáveis por uma discussão mais aprofundada 

sobre o ofício do professor e sua profissionalização, as demandas pertinentes a este ofício, 

suas competências e habilidades. Ivani Fazenda tem contribuído de maneira intensa sobre as 

discussões que remetem à prática interdisciplinar e a pesquisa em educação e Rubem Alves 

nas suas discussões sobre o ser professor. 

 Em relação aos autores que marcaram o percurso destas docentes no processo de 

discussão sobre as questões teóricas que envolvem a ciência geográfica, o geógrafo francês 

Yves Lacoste foi o mais citado, sendo referenciada a sua obra ―A geografia serve antes de 

mais nada para fazer a guerra‖, onde um dos pontos de discussão que fazem referência à 

formação do docente em geografia diz respeito a uma contribuição magnífica que o autor faz 

ao diferenciar a Geografia do Estado Maior e a Geografia dos professores. O segundo autor 

recordado pelas respondentes é o professor Mílton Santos e suas profundas contribuições 

teóricas principalmente no que diz respeito à discussão conceitual sobre o espaço geográfico. 

A Profa. D faz um destaque a uma das obras deste autor no seu relato: ―Da universidade, eu 

gostei muito do Espaço e Método, de Milton Santos. Eu gosto muito, e até hoje, sempre que 

eu posso eu retomo por conta [...] da proposta de análise espacial que ele traz, processo, 

função, forma, eu gosto‖. E outro autor citado por duas professoras é Rui Moreira pelas 

discussões epistemológicas que envolvem a Geografia enquanto ciência. Os demais autores 

relacionados imprimiram suas marcas na formação teórica destas professoras nas mais 

diversas áreas da discussão sobre a geografia, seja em relação ao conceito de região, às 

nuances da Geografia Cultural enquanto corrente metodológica, ao entendimento do espaço 

da cidade, o homem do campo e o espaço agrário, a discussão filosófica na perspectiva da 

Geografia, a história do pensamento geográfico e a epistemologia da Geografia. 

 Sobre ensino de Geografia a autora mais lembrada foi Lana Cavalcanti, que nestes 

últimos anos tem apresentado excelentes contribuições teóricas no que se refere à discussão 
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da teoria e da prática, sobre o que diferencia a Geografia escolar da Geografia produzida na 

academia e a importância de procurar saber e compreender quais as representações sociais que 

o aluno traz para o espaço da sala de aula. As demais autoras citadas têm apresentado 

excelentes contribuições sobre a discussão da geografia na sala de aula, os saberes e 

competências do professor de geografia, aspectos metodológicos do ensino de geografia e 

vivências relacionadas à geografia escolar. 

 Em seus relatos a Profa.  C faz referência às contribuições que as leituras de autores 

clássicos como Émile Durkheim e Max Weber trouxeram para a sua formação enquanto 

docente e as professoras A e D destacam também a importância da discussão filosófica nas 

suas trajetórias através da leitura de textos políticos e obras de filósofos como Marx e Foucalt. 

Para a Profa.  D algumas destas leituras se fizeram necessárias no decorrer do seu curso de 

mestrado, ―Eu li agora já pra o mestrado, Arqueologia do Saber de Foucault, eu gostei muito, 

traz uma discussão muito boa, porque no meu mestrado eu comecei a trabalhar com análise de 

discurso‖. 

 Um grupo de autores também citados pelas respondentes faz parte dos clássicos da 

literatura. Dentre eles o mais referendado foi José de Alencar, tendo inclusive algumas obras 

recordadas como A moreninha e Senhora. Machado de Assis e Jorge Amado também são 

relembrados enquanto autores que marcaram a trajetória de escolarização de algumas 

respondentes e o poeta chileno Pablo Neruda é recordado com saudade pela Profa.  A.  

Por último, a Bíblia se apresenta como um dos livros mais lidos pelas docentes. As 

respondentes enfatizam a importância desta leitura no processo de formação de valores e 

princípios eternos nas suas vidas e que nenhuma outra leitura substituiu a importância da 

Bíblia na sua formação pessoal. ―[...] a Bíblia pra mim é um livro essencial‖ (Profa. C). 

―Quanto mais eu leio outros livros, mais eu sinto que eu tenho que continuar lendo a Bíblia, 

que os outros conhecimentos, não vão fazer com que os conhecimentos que estão na Bíblia 

não sejam importantes‖ (Profa. D). 

 
Eu não posso deixar de citar e destacar, a Bíblia. A Bíblia, em todos os 

aspectos, traz aprendizado pra gente. Então, quando eu vou lidar com o meu 

aluno, eu penso nisso. Que eu devo tratá-lo como eu gostaria de ser tratada. 

Que mais importante é dar do que receber. Que a minha palavra deve ser 

sempre branda e tantos ensinamentos insondáveis. Então, essa é para mim a 

referência maior (Profa. E). 

 

Observa-se uma diversidade nos autores e obras citadas pelas respondentes, 

subentendendo que o processo de escolarização e formação profissional destas professoras foi 
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fundamentado em autores de referência nas mais variadas áreas de conhecimento, 

principalmente no que se refere à sua formação específica, enquanto licenciadas em Geografia 

e também em relação à formação profissional, como docentes. Isto tem se refletido na própria 

prática destas professoras, no compromisso com a produção do conhecimento e com o 

exercício da docência.  

 

4.6 Positividades e negatividades na vivência do estágio e no exercício da docência 

 

Quando questionadas sobre os aspectos positivos e negativos da vivência do estágio e 

da trajetória da carreira docente, os relatos das respondentes foram diversificados com poucos 

pontos em comum. Em relação ao estágio são apresentados os seguintes aspectos positivos: o 

fato do estagiário se configurar em algo ―novo‖ na sala de aula, a experiência de elaboração e 

organização do material de estágio, a experiência de ―dar aula‖ pela primeira vez, 

principalmente para aquelas que viveram a realidade do estágio do magistério, e o contato 

com os alunos. O fato da indisciplina não ser ainda um problema tão grande na sala de aula 

marcou esta vivência na vida da Profa. D:  

O que ficou de bom, é que, naquela época do estágio, a indisciplina, não era 

um problema tão grande. Os alunos ouviam mais a gente, eles participavam 

mais das atividades em sala de aula. Eles valorizavam mais o trabalho do 

professor naquela época. (Profa. D) 

 

 E para a Profa.  E o que ficou de mais marcante foi a convivência, o contato com os 

alunos e com a escola: 

 

Eu acho que é o convívio mesmo. O contato com a sala de aula [...]. Estar 

com o grupo, o acolhimento da escola, a expectativa que a turma fica com 

aquilo que você vai apresentar, com aquilo que você vai levar. As 

lembranças que você tem depois de tantos anos, como estamos tendo agora, 

demonstram de fato como esses momentos foram significativos e marcantes. 

(Profa. E) 

 

 Sobre os aspectos negativos as respondentes apontaram a questão da indiferença de 

alguns alunos em relação ao que era apresentado em sala de aula como proposta de trabalho, a 

dificuldade para comprar e preparar o material didático e as implicações destas dificuldades: 

―Na época eu me lembro que eu queria trabalhar com alguns materiais e a escola não dava 

condições e eu também não tinha condições‖ (Profa. D). Outro aspecto negativo pontuado 

pela Profa.  E foi o turno em que o estágio aconteceu, no noturno, a realidade do aluno 

trabalhador apresentava para ela novos desafios, pois nem sempre aquele aluno respondia 
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satisfatoriamente às propostas que eram apresentadas, contudo, a respondente deixa claro que 

esta experiência foi significativa na sua formação, pois posteriormente lhe deu condições para 

orientar seus estagiários sobre a realidade diferenciada dos estágios no noturno: ―Me desafiou 

a pensar em como mobilizar esses alunos que já estão cansados e que só vão ficar ali mesmo 

se você apresentar um trabalho muito interessante, se for muito significativo‖( Profa. E). Um 

último aspecto negativo a ser apresentado foi em relação à ausência da professora regente por 

motivos de doença, conforme relata a Profa. C: 

 

Eu acho que de não ter tido uma professora regente, mas aí, eu acho que não 

é nem uma culpa, eu acho que a frustração foi dela ter adoecido e não ter me 

dado um suporte que eu considero importante, o professor regente, a função, 

o papel dele e que pra mim foi frustrante. É. Eu fui a única da minha turma 

que teve que ficar sozinha, assumi sozinha, porque, por mais que havia uma 

supervisão, a supervisão ficava muito aqui na UESB (Profa. C). 

 

 Na sua fala a professora deixa claro a importância da professora regente no 

encaminhamento do estágio supervisionado e como a sua ausência pode ocasionar uma 

sobrecarga para o estagiário e também para o professor coordenador, que neste caso não era 

tão presente em função da legislação daquela época atribuir para o professor de Prática de 

Ensino a tarefa de orientar uma turma de estágio sozinho, geralmente composta de 30 a 40 

alunos, esta quantidade de alunos dificultava uma presença mais efetiva do professor 

coordenador em cada escola que recebia alunos estagiários. 

 Em relação ao exercício da docência são apontadas várias situações em que as 

respondentes se dizem realizadas e que se configuram como aspectos positivos do ser 

professor: A Profa. B relata que se sente realizada quando tem a possibilidade de dividir, de 

compartilhar o que sabe com outras pessoas, já a Profa. D deixa claro que uma de suas 

realizações é quando tem o conhecimento de um ex-aluno do curso que se encontra exercendo 

a profissão como professor de Geografia, uma vez que é muito comum os alunos concluírem 

o curso e terem dificuldade para conseguirem vagas nas escolas em sua área de formação. As 

professoras E e F têm em comum o fato de enfatizar o aspecto do reconhecimento e da 

valorização pelo aluno das suas atividades enquanto docentes, considerando esta uma das 

grandes realizações no exercício da profissão. A Profa. C destaca que sua maior realização ―é 

ver no outro uma possibilidade de acreditar, na diferença daquilo que eu possa ser por meio da 

educação‖. A Profa. A, pelo fato de ter sido a primeira docente de Prática de Ensino em 

Geografia da instituição, e conseqüentemente ter sido a professora das demais docentes 

entrevistadas, aponta como principal realização a conquista de cada uma das suas ex-alunas, 



121 

 

 

 

principalmente agora quando estão vivenciando o processo de qualificação através do 

mestrado e doutorado. 

 Ao pontuarem os aspectos negativos no exercício da docência, as professoras B e D 

fazem referência à falta de valorização do professor, naquilo que é planejado e proposto para 

a sala de aula, resultando muitas vezes numa dificuldade para desenvolver o trabalho com 

qualidade. As professoras F e C apontam em comum o fato de muitas vezes serem criticadas 

pelos colegas em função da postura de envolvimento com aquilo que o aluno traz para a sala 

de aula e o compromisso enquanto educadora: 

 

Ai meu Deus, como professora, uma decepção? Porque quando a gente faz o 

trabalho, a gente faz querendo agradar a todo mundo. Mas a gente não 

agrada todo mundo [...]. Eu tenho essa decepção. Mas eu acho que qualquer 

profissão que fosse eu teria essa mesma coisa.  Porque o que você não faz, 

você acha que o outro também não faz. É mais o convívio. O convívio é 

difícil (Profa. F). 

 

Eu acho que uma decepção é que, às vezes eu continuo tendo até hoje, é de 

muitas pessoas não compreenderem o trabalho que você faz. Às vezes, por 

você ir um pouco além, você é criticada. Porque você parece ser mãe desses 

alunos, sendo que na verdade, cada um tem a sua característica. Nem eu 

cobro dos demais, e eu acho que os demais não deveriam cobrar. Porque eu 

acho assim: essa é uma característica que eu tenho. Eu não sei fazer o 

trabalho de outra maneira. Então eu entendo que tem que ter um 

planejamento discutido, planejado [...] (Profa. C). 

 

 A Profa.  A relata que ela veio ―com um sonho de ser professora. De mudanças não é? 

E de formar pessoas conseqüentes‖ e conclui afirmando que conseguiu muito pouco. Destaca 

ainda que se sente muito frustrada quando seus alunos vão para o estágio de regência e são 

péssimos exemplos, deixando claro que quando isto acontece significa que alguns dos seus 

objetivos não foram alcançados e isto se transforma em motivo de frustração. A Profa.  E ao 

se colocar em relação a estes aspectos da docência enfatiza a sua frustração de até o momento 

não ter conseguido fazer tudo que gostaria na sua carreira profissional: 

 

Na Universidade, você tem diversas demandas. Então, em determinados 

contextos nós temos demandas administrativas, como é o caso agora do 

Colegiado, temos demandas de sala de aula, temos demandas de pesquisa, 

temos demanda de extensão. Então acho que, [...] não seria uma decepção de 

sala de aula, mas uma decepção da minha carreira seria a dificuldade desse 

investimento em pesquisa. Eu voltei do doutorado disposta a consolidar um 

grupo de pesquisa, e de lá pra cá, eu ainda não consegui fazer isso, porque as 

outras demandas vão atropelando e eu não consigo dar conta disso. Então eu 

acho que hoje, essa é a minha maior frustração (Profa. E). 

 

 Analisando os vários pontos abordados em relação ao que se poderia apontar como 
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positividade e negatividade na vivência do estágio, o aspecto do novo, da experiência inicial 

se apresenta como algo marcante. Sendo a vivência do estágio fruto de uma acolhida 

humanizada na unidade escolar e bem orientada no espaço da academia, contribuirá para 

definir o caminho que aquele futuro professor trilhará, do contrário, os primeiros passos serão 

pesados para o docente em formação. Na visão de Pimenta e Lima, 

 
O curso, o estágio, as aprendizagens das demais disciplinas e experiências e 

vivências dentro e fora da universidade ajudam a construir a identidade 

docente. O estágio, ao promover a presença do aluno estagiário no cotidiano 

da escola, abre espaço para a realidade e para a vida e o trabalho do 

professor na sociedade (PIMENTA e LIMA, 2010, p. 67-68). 

 

 As autoras também pontuam que é no processo de formação ―[...] que são 

consolidadas as opções e intenções da profissão que o curso se propõe legitimar‖ (PIMENTA 

e LIMA, 2010, p. 62). As representações das respondentes em relação a este período de suas 

vidas, seja no magistério ou na graduação, e nos primeiros passos das suas carreiras na 

docência, apontam que as experiências positivas superaram as negativas, haja vista a trajetória 

de vida destas professoras apresentarem traços marcantes de amadurecimento pessoal e 

profissional que tem se refletido nas suas falas e nas suas práticas, num processo de 

construção identitária que tem se configurado no decorrer das suas carreiras enquanto 

profissionais do magistério. 

 

4.6.1 Se tivesse que recomeçar, escolheria novamente ser professora? 

 

Quando indagadas sobre a possibilidade de um recomeço em suas escolhas 

profissionais, as respondentes em sua maioria afirmaram que escolheriam novamente a 

profissão professora, justificado pelo fato de que esta carreira dá certa segurança, pela própria 

beleza da profissão e pela realização que o exercício da docência possibilita ao professor. 

Algumas questões interessantes são pontuadas pelas respondentes em relação à vivência de 

um segundo momento de opção profissional: 

 

 

Agora, não sei se eu iria querer ensinar de novo no ensino médio. Eu 

também não sei como seria. Se eu fosse começar, eu iria pegar o 

Fundamental I e aí depois não sei. Pra pular do Fundamental I, direto pra o 

Superior e sem passar pelo Ensino Médio, acho que a gente acaba tendo que 

passar mesmo, porque se não, como é que a gente vai passar pras pessoas a 

diferença e as dificuldades? (Profa. D). 
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Quando eu comecei, eu queria ser enfermeira. Eu acho que é porque eu 

trabalhava num hospital. Mas hoje, se eu fosse recomeçar, com a bagagem 

que a profissão me deu hoje, eu já sabendo disso tudo, eu queria ser 

professora novamente. Mas eu acho que se eu não fosse, eu seguia o curso 

normal mesmo, pela segurança e tal, que eu via que meus pais tinham, [...]. 

Essa segurança vinda da educação. Eu achava bonito minha mãe ensinar, dar 

cursos em outro lugar. Ela trabalhava na DIREC e ela trabalhava com 

alfabetização. Eu achava bonito ela chegar, ficar falando das coisas e hoje eu 

faria a mesma coisa (Profa. F). 

 

Com certeza. Sem dúvidas. E faria muita coisa diferente. Mas eu acho que 

não sei se faria outra coisa não. Quando eu entrei no curso de jornalismo, 

meu pai me disse que tinha um sonho me ver na Rede Globo apresentando o 

Jornal Nacional. Quando eu deixei o jornalismo, ele disse: eu não vou lhe 

ver no Jornal Nacional mais. (Vai me ver como uma grande professora no 

jornal). E ele nunca viu (Profa. A). 

 

Olha, embora eu tenha essa identificação hoje já bem consolidada, eu acho 

que, se eu tivesse que voltar atrás, talvez eu vivesse outro conflito entre fazer 

aquilo em que antes eu queria, que era a psicologia, e ser professora. Eu 

penso que não é tarde, mas que agora perde um pouco o sentido. Eu até já 

me perguntei isso. Mas é justamente por causa dessa demanda toda que a 

gente tem. Quer dizer, fazer um investimento em outra formação, implica 

tempo, implica recurso, implica você abrir mão de um tempo com sua 

família, de um tempo de preparação de sala de aula. Então eu acho que a 

docência supre essa lacuna que eu poderia vir a ter. Então, se hoje, eu 

pudesse voltar, eu ia viver novamente esse conflito (Profa. E). 

 

Escolheria sim, com certeza. Não me arrependo. Eu acho que faria tudo de 

novo. Só pediria pra mudar algumas coisinhas. Alguns pequenos detalhes. 

Mas eu acho que é isso. Eu acho que cada profissão tem o seu desafio [...]. 

Eu não faria outra coisa, eu me realizo em sala de aula, nos cursos [...]. E 

hoje, aquilo que me dava medo, e que ainda me dá um friozinho na barriga, 

aquilo que antigamente me dava medo, hoje me dá prazer. Então eu gosto 

(Profa. C). 

 

Os relatos das professoras permitem ler nas entrelinhas algumas peculiaridades que 

marcaram suas trajetórias de vida. A Profa. D deixa transparecer uma certa resistência quando 

pensa na possibilidade de atuar novamente no Ensino Fundamental II e Médio, deixando 

transparecer as marcas que ficaram em relação às dificuldades vivenciadas no período que 

lecionou para estas séries, mas entende também que atuar no Ensino Superior, num curso de 

formação de professores, sem esta experiência prévia se configuraria numa lacuna na sua 

formação profissional.  

A Profa. F se apóia na influência familiar para justificar sua opção novamente pela 

carreira docente, principalmente no exemplo da sua mãe, enquanto alfabetizadora, apesar de 

seus primeiros passos no mercado de trabalho terem lhe motivado a uma escolha inicial pela 

enfermagem. A Profa. A não deixa dúvidas em relação à sua escolha profissional, mesmo com 



124 

 

 

 

os anseios paternos de vê-la exercendo a profissão de jornalista, ela deixa claro, que a sua 

escolha foi e será a docência. 

O conflito entre ser psicóloga ou professora acompanhou as escolhas iniciais da Profa.  

E e provavelmente continuaria numa segunda vivência de opção profissional. Contudo, ela 

complementa que a docência preenche a lacuna que porventura pudesse vir a ter em função de 

não ter seguido outra carreira profissional. É importante esta afirmativa da respondente, pois 

muitas vezes o espaço da sala de aula e o relacionamento com os alunos se apresentam como 

um campo rico em experiências afetivas e emocionais que suscitam do professor habilidades 

de um psicólogo em exercício e muitas vezes o docente não está preparado para mediar 

determinadas situações e as unidades escolares, principalmente as públicas, não possuem no 

seu quadro um profissional com esta formação. 

A Profa.  C é enfática quando afirma que ―escolheria sim. Com certeza‖. Demonstra 

segurança na sua opção e apesar de destacar que se permitiria fazer algumas mudanças, a sua 

escolha não mudaria. Por último a Profa. B , no grupo, foi a única a fazer uma opção 

contrária, não escolheria esta profissão. 

 
Não. Seria médica. Se eu tivesse condições de estudar para alguma coisa de 

novo, seria médica. Aí depois eu seria professora de medicina. Essa foi uma 

idéia que passou pela minha cabeça um tempo em que não foi possível pelas 

condições financeiras, questão de possibilidade, mas eu acho lindíssima a 

profissão, queria muito que meu filho fosse, pra eu poder me realizar nele.  

É. Aí podia ser que depois eu ia estar ensinando. (Profa. B) 

 

Entretanto, apesar de inicialmente enfatizar uma escolha pelo exercício da medicina, 

conclui seu relato abrindo a possibilidade de se envolver na atividade de ensino dentro do 

campo da saúde. Enfim, apesar da escolha por outra área de conhecimento, observa-se nas 

entrelinhas do seu relato que a atividade de ensino é intrínseca à sua própria forma de ser e 

agir: ―[...] eu falo que se eu estivesse num consultório, eu teria que dar aula‖ (Profa. B). 

Ao analisar as trajetórias de vida destas docentes torna-se relevante reportar à análise 

efetuada por Pimenta e Anastasiou (2010) sobre como se constrói uma identidade profissional 

no professor: 

 
Constrói-se [...] pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, 

confere à atividade docente no seu cotidiano, com base em seus valores, em 

seu modo de situar-se no mundo, em sua história de vida, em suas 

representações, em seus saberes, em suas angústias e anseios, no sentido que 

tem em sua vida o ser professor (PIMENTA e ANASTASIOU, 2010, p. 77 – 

grifo nosso). 
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Olhar para dentro de si e responder favoravelmente ou não à indagação se optaria 

novamente pela profissão docente descortina todo um caminhar, todo um fazer docente que 

culmina no ser, e este caminhar não é realizado sem perdas e ganhos, tristezas e alegrias, 

frustrações e realizações que se configuram em representações sobre a docência que a nossa 

memória teima em trazer ao consciente aquilo que muitas vezes o inconsciente guardou.  

Cada professora tem a sua caminhada, a sua trajetória marcada pelas influências 

internas, ou seja, o que somos e o que queremos ser, e pelas influências externas, o que os 

outros desejam e esperam que sejamos, e estes embates se traduzem no que chamamos de 

vida pessoal e profissional. Dubar (1997) afirma que ―[...] o processo identitário autoalimenta-

se da vontade de ‗nunca ser aquele que todos julgam que é‘ que encontra no ato de formação 

sua última confirmação‖ (apud, PIMENTA e LIMA, 2010, p. 64), então a trajetória não 

acabou, a formação da identidade se encontra em processo, e como afirma a Profa. E, ―é um 

constante fazer-se‖. 
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa procurou analisar os saberes, a memória e as representações sociais dos 

professores de Prática de Ensino do curso de Licenciatura em Geografia da UESB em relação 

às suas vivências no estágio supervisionado na sua formação inicial, e também as 

contribuições desta experiência para a construção das suas identidades profissionais, uma vez 

que o estágio se traduz em dois momentos cruciais na vida do professor: é a culminância do 

curso de formação inicial, onde se entende que ocorreu um investimento teórico e prático para 

a profissionalização deste docente e ao mesmo tempo o estágio se traduz num rito de iniciação 

(SOUZA, 2006) no exercício da carreira docente, mesmo para aqueles que vivenciaram 

algumas experiências prévias na docência. 

Um percurso teórico-metodológico foi percorrido objetivando responder à pergunta 

norteadora desta investigação: Quais os saberes, as memórias e as representações sociais que 

os professores de Prática de Ensino do curso de Licenciatura em Geografia da UESB possuem 

em relação à vivência do Estágio Supervisionado na sua formação inicial e de que maneira 

esta experiência contribuiu na construção da sua identidade profissional como docente? Para 

tanto foi necessário inicialmente um breve retorno aos séculos XIX e XX na busca de analisar 

a difusão do processo de escolarização no Brasil, e o processo de expansão dos cursos de 

formação de professores através da implantação das primeiras escolas normais e dos cursos de 

licenciatura. 

Verificou-se que o legado mais efetivo que o Império deixou para a Educação 

brasileira foram as sementes de um modelo de escolarização e de um projeto embrionário de 

formação de professores que foi solidificado na República através dos grupos escolares e 

consolidado no Estado Novo através dos princípios da Escola Nova. Através da pesquisa 

bibliográfica foi possível também identificar que neste contexto histórico ocorreu o processo 

de institucionalização do componente curricular Prática de Ensino, disciplina de fundamental 

relevância no currículo do curso de formação de professores, uma vez que ela era responsável 

pela maioria das atividades que envolviam o fazer docente.  

A trajetória deste componente curricular nos cursos de formação docente, seja no 

contexto das escolas normais ou nas licenciaturas, se caracterizou no decorrer do século XX 

pela concentração das atividades práticas fundamentadas na teoria adquirida ao longo do 

curso. O sancionamento da LDB 9.394/96 e a implantação das DCNs reconfigurou esta 
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realidade nas licenciaturas, com a 
10

ampliação da carga horária de estágio para 400 h a partir 

do segundo semestre do curso, possibilitando desta maneira para o licenciando a vivência em 

práticas de estágio desde o início do curso, superando o modelo 3+1 de formatação dos cursos 

de licenciatura. 

Outra conseqüência da expansão dos cursos de formação de professores, foi o 

processo de feminização da docência justificada pelo aumento da presença feminina nas 

escolas normais e redução da procura destes cursos pelos homens, característica verificada até 

os dias atuais, principalmente em cursos de formação pedagógica. Conforme foi possível se 

verificar nos resultados desta pesquisa, a inserção da mulher no contexto da docência ocorreu 

num momento de necessidade de ampliação do quadro de professores em função do processo 

de expansão do processo de escolarização, aliado ao fato de que para a sociedade da época as 

representações que se tinha em relação ao ser mulher relacionava-se com aquela pessoa 

abnegada e dócil que cuidava da sua casa, do seu esposo e filhos, podendo prontamente 

possuir habilidades para ensinar outras crianças, uma vez que, muitas vezes o ensino já era 

uma experiência vivida pela mulher no contexto da sua casa, no acompanhamento dos seus 

filhos.  

Observa-se que estas representações do ser professora persistem até os dias atuais. Os 

relatos das respondentes apresentam momentos onde é caracterizada esta visão da docência 

como uma vocação, uma atividade que deve ser realizada com amor e dedicação, 

relacionando-se muitas vezes com esta visão muitas vezes idílica do que representa o ser 

professora.  

Continuando nesta trilha teórico-metodológica, refizemos o percurso da origem do 

ensino superior no Brasil na busca de compreender o contexto histórico de criação dos cursos 

de licenciatura, tendo como referência o de Geografia. Foi possível se verificar que a criação e 

expansão dos cursos de licenciatura esteve atrelada ao crescimento da demanda da educação 

nas séries do ciclo básico. As principais conseqüências destas reformas foi um sucateamento 

dos cursos de formação de professores, principalmente no que se refere à quantidade de 

cursos oferecidos sem infra-estrutura mínima de funcionamento, a criação de cursos de 

licenciatura curta, num intenso processo de aligeiramento, na busca de suprir mais 

rapidamente a demanda nas unidades escolares por profissionais habilitados. 

O contexto atual da educação brasileira tem sido fruto das transformações e 

apropriações que tem marcado a realidade educacional do Brasil nas últimas décadas, gerando 

                                                 
10

  Consultar o capítulo 3 desta Dissertação (p.75). 
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assim novas representações sobre a escola, novos códigos de conduta, legitimando assim 

novos saberes e práticas educativas. Estas mudanças têm imprimido suas marcas também no 

currículo do curso de Licenciatura em Geografia da UESB. A pesquisa documental nos 

permitiu verificar que no decorrer destes vinte e cinco anos de existência, o currículo deste 

curso passou por alguns momentos de avaliação, desconstrução, reconstrução, reavaliação e 

reformulação, tudo isto em função das demandas internas do curso na perspectiva dos atores 

que constroem o espaço educativo, docentes e discentes, e das reformas legislativas ocorridas 

a partir da implementação da LDB 9.394/96. 

Todas as mudanças curriculares tiveram um caráter de adequação do currículo à 

realidade atual, preservando os principais objetivos do curso. Uma das conseqüências destas 

mudanças foi a ampliação da área de ensino, em relação às disciplinas ofertadas e aos 

professores responsáveis por estas disciplinas. Neste sentido, o que se observa atualmente, 

comparando com a realidade do curso na sua fase de implantação, no final da década de 1980, 

é que se pode perceber uma formatação mais clara de um curso de Licenciatura, cujo objetivo 

é formar professores pesquisadores para atuar no ensino básico, seja no Ensino Fundamental 

II ou no Ensino Médio, mesmo ainda diante da fragmentação das áreas de conhecimento em 

função de algumas resistências em relação à construção coletiva dos saberes necessários para 

se formar um professor de Geografia. 

A culminância do percurso teórico-metodológico realizado no decorrer desta pesquisa 

foi a análise das entrevistas realizadas com as professoras de Prática de Ensino do curso de 

Licenciatura em Geografia da UESB. Prescrutar os saberes, as memórias e as representações 

sociais destas docentes, a partir da vivência pessoal de cada uma delas em relação ao processo 

de escolarização e ao estágio supervisionado, bem como as marcas destas experiências na 

identidade docente destas profissionais da educação foi algo extremamente compensador e 

realizado com um profundo senso de responsabilidade, procurando ser fiel às subjetividades 

dos seus relatos e buscando nas entrelinhas todas as informações que pudesse contribuir para 

responder às questões norteadoras desta pesquisa.  

Em relação ao processo de escolarização, é marcante a influência familiar nas escolhas 

efetuadas pelas respondentes, seja em relação a se fazer ou não magistério e posteriormente a 

opção por um curso de licenciatura. As nossas trajetórias de vida são impregnadas dos 

princípios e valores daqueles que foram responsáveis pela nossa formação desde a mais tenra 

idade, sendo a família o lugar onde estas influências acontecem de maneira mais intensa e 

marcante. Carregamos o código genético daqueles que nos geraram e somos profundamente 
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marcados pela visão de mundo daqueles que nos educaram, são impressões que 

subjetivamente estarão presentes em nossas vidas, influenciando decisivamente nossas 

escolhas. Não aconteceu de forma diferente com as nossas respondentes. 

Evidentemente, as representações das participantes deste estudo, são estruturadas e 

mediadas sob as influências das interações particulares dos grupos a que pertencem na ordem 

social. Na recomposição histórico-social do percurso dessas mulheres, encontram-se os fios 

condutores em que estão os indícios do auto-reconhecimento como indivíduos, e do 

reconhecimento dessa individualidade por outros, no processo de construção de suas 

identidades profissionais. Na relação entre a escolaridade adquirida e as experiências 

profissionais, desvela-se a força de complexos aspectos que atuam entre os atores sociais. As 

vivências em função do gênero atuam como qualidades culturalmente construídas, interagindo 

fortemente com o mundo do trabalho em termos de acesso e capacitção, revelando o caráter 

da qualificação como relação social complexa no contexto múltiplo de suas relações com a 

casa, o trabalho e outros espaços sociais. 

A opção pelo magistério e posteriormente pela licenciatura, culminando com o 

exercício da docência, ocorreu em diversos contextos, mas o elemento identificador desta 

trajetória foi a vivência do estágio, seja enquanto experiência nova, como foi o caso da 

vivência do magistério para quatro professoras, ou no estágio da licenciatura que também para 

a maioria delas ocorreu quando já estavam inseridas no contexto da sala de aula. Foi possível 

observar que viver a realidade do estágio foi essencial enquanto experiência de conclusão do 

curso, magistério ou licenciatura, e iniciação de uma trajetória de vida como profissional da 

educação. As representações das docentes em relação a este momento das suas vidas são 

profundamente marcantes, e contribuíram decisivamente na confirmação das suas escolhas 

profissionais e na gênese da formação de suas identidades docentes.  

Enquanto docentes de Prática de Ensino do curso de Geografia da UESB, as 

respondentes afirmaram que as mudanças curriculares ocorridas, principalmente no que diz 

respeito à vivência do estágio desde os semestres iniciais contribui para uma maior clareza em 

relação à formatação desta licenciatura. Sendo um curso de formação de professores, o 

contato do licenciando desde o início com as unidades escolares favorece a sua identificação 

ou não com a docência e possibilita o fortalecimento dos fundamentos da sua identidade 

docente, que se confirmará gradativamente no decorrer do exercício da profissão, no ofício de 

ser professor. 
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A maioria das respondentes foram alunas do curso de Licenciatura em Geografia da 

UESB e viveram a realidade do currículo inicial do curso, conforme a perspectiva do modelo 

3+1, desta maneira a construção das suas identidades profissionais ocorreu de maneira bem 

mais intensa a partir das suas vivências no exercício da docência, nos embates, nas 

construções e desconstruções cotidianas, no fazer e ser professor, no ir e vir da profissão. 

Ao pontuarem os aspectos negativos no exercício da docência, as respondentes fazem 

referência às relações de poder vividas no cotidiano de trabalho, a questão da desqualificação 

do trabalho docente, as relações sociais entre pares, as críticas de colegas em função das suas 

posturas inovadoras na prática docente e ao seu compromisso enquanto educadoras. Neste 

sentido, é importante considerar os valores, a cultura, as tradições, para compreender a 

construção da identidade dos sujeitos na atual conjuntura enquanto aspectos fundamentais do 

processo educativo. Se desvendar como o ensino e o estágio do curso de Geografia se 

encontra estruturado nas universidades e, como se tratam as peculiaridades dos/as alunos/as, 

suas tradições e cultura; seu lugar de vivência. É fundamental investigar os elementos que, 

associados ao ensino de geografia, valorizem as matrizes formadoras dos sujeitos na 

perspectiva de uma educação emancipatória, articulando o cotidiano pedagógico com a 

intervenção social na realidade posta.  

 A construção identitária é um processo permanente, pois o espaço de atuação do 

educador, cuja centralidade se encontra na sala de aula, é absolutamente dinâmico e 

desafiador, as leituras de mundo são diversas e as expectativas também, portanto, não existem 

fórmulas prontas e acabadas, mas sim diretrizes que podem ser adaptadas a partir da visão de 

mundo do professor, da sua formação e da sua práxis. 

Nesse processo, a experiência das respondentes foi submetida a uma seletividade que 

determinou o que deve ser retido e o que deve ser ―esquecido‖, o que pode ser objetivado, 

conservado e acumulado, construindo o acervo de conhecimentos a ser transmitido na carreira 

profissional. Esse acervo inclui o conhecimento da situação e de seus limites, o que permite 

sua ―localização‖ na sociedade e o ―manejo‖ dos conhecimentos de forma apropriada.  Nesse 

processo, se constrói uma identidade, uma representação, sobre algo que se legitima e se 

legaliza e assume um nome no contexto das profissões.   

Como o processo de construção identitário, que tem esta característica de um 

constante fazer, nunca está pronto e acabado, a prática da pesquisa qualitativa na educação 

possui também esta faceta, o caminho teórico-metodológico que é percorrido abre horizontes 

e nem sempre todas as indagações são respondidas, pelo contrário, muitas vezes a dúvida 
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permanece gerando assim novas possibilidades de investigação na trajetória que continua 

sendo percorrida na busca do conhecimento. Desta maneira, para finalizar, gostaria de 

destacar que em relação às questões norteadoras desta investigação, considero que foram 

respondidas através das pesquisas em fonte documental e oral e análises subseqüentes, 

confirmando as hipóteses levantadas no início desta pesquisa. Contudo, chego ao final deste 

trabalho com algumas respostas, mas também com inquietações. A sensação é que poderia ter 

caminhado e aprofundado um pouco mais, mas o tempo não permite, os prazos têm urgência 

de serem cumpridos, portanto, algumas respostas inconclusas serão perseguidas 

posteriormente.  
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APÊNDICE A 

Roteiro semi-estruturado para entrevista com os docentes de Prática de ensino do curso 

de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

 

Objetivo geral: Analisar os saberes, a memória e as representações sociais que os/as 

professores/as de Prática de ensino do curso de Licenciatura em Geografia da UESB possuem 

em relação à vivência do estágio supervisionado na sua formação inicial, destacando-se a 

contribuição dessa experiência para a construção das suas identidades profissionais. 

 

1. Identificação: nome, idade, estado civil, formação e local de trabalho. 

2. Conte-me sobre sua trajetória de formação escolar. 

3. Motivos da opção pela carreira docente: comente sobre as influências internas e 

externas.  

4. Sobre as recordações que marcaram a prática do seu Estágio Supervisionado, comente 

sobre os aspectos positivos e negativos. 

5. Foi no estágio supervisionado que você assumiu pela primeira vez a sala de aula? 

6. Qual o sentido da experiência/vivência da sala de aula?   

7. Houve dificuldades no início da carreira docente?  Se houve, fale sobre elas. 

8. A sua formação inicial na graduação e a vivência do estágio forneceram ferramentas 

para superar estas dificuldades? 

9. Neste momento da sua profissão você exerce a função de professora de Prática de 

Ensino do Departamento de Geografia? De que maneira a sua experiência de estágio 

lhe ajudou na vivência desta disciplina? 

10. O que mudou na Prática de Ensino vivenciada por você enquanto aluna e a Prática de 

Ensino construída por você enquanto docente? 

11. Qual o sentido/significado do trabalho docente? 

12.  Quais as dificuldades de ser mulher e ser professora? Como você integra os papéis 

privado/ público?  

13. Você poderia afirmar que já possui uma identidade docente, ou este processo ainda 

está em construção? 

14. Quais as leituras que marcaram sua vida, sua profissão? 

15. Uma saudade da época do estágio... 

16. Uma frustração... 
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17. Uma realização como professora... 

18. Uma decepção... 

19. Se tivesse que recomeçar sua vida profissional, escolheria novamente ser professora?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 


