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Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a formação dos professores de geografia, 

na formação inicial, na Universidade Pública, em Santa Catarina.  Ao receber os estudantes em 
fase de conclusão do curso de Geografia, para o desenvolvimento do estágio supervisionado, 
temos um quadro do futuro professor. Estes, frente aos estudantes de educação básica, por um 
curto período, são os responsáveis por determinado conteúdo teórico, vinculado a uma visão 
pedagógica.  

Nestas experiências de acompanhamento, de participação e cooperação na educação 
destes estagiários, foram observados alguns pontos que nos levaram a algumas indagações. 
Apresentam dificuldades em articular os conteúdos e muitos desconhecem o programa a ser 
trabalhado na educação básica. Existe fragilidade na integração e articulação entre as disciplinas 
que compõem um projeto político pedagógico dos cursos, para formar um perfil do professor de 
geografia. 

Há uma ampla discussão sobre a qualidade da educação pública bem como do trabalho 
dos profissionais que nela atuam. No entanto, já no início da sua prática profissional aparecem 
muitas dificuldades no âmbito teórico e pedagógico. Neste sentido, se faz necessário entender o 
projeto de formação do professor pensado por professores universitários, tema que tem sido 
pouco pesquisado.  

Para o alcance desses objetivos se aplicará entrevistas, análise de programas e atas de 
discussões dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos e das políticas públicas, além de 
buscar compreender como é pensado o curso de geografia na preparação dos seus profissionais 
com ênfase à licenciatura.  

A dualidade presente na formação, traz conseqüências para os demais níveis de ensino. 
Bacharelado versus Licenciatura, conhecer versus transmitir, pesquisar versus repassar ainda 
estão presentes nos diversos níveis de ensino. Algumas caminham para a superação, mas no 
caso específico do ensino versus pesquisa, por exemplo, temos muito que trabalhar 
(Suertegaray). 

Para Gramsci, educar é colocar fim à separação Home fabre e Homo sapiens; é resgatar 
o sentido estruturante da educação e de sua relação com o trabalho, as suas possibilidades 
criativas e emancipatórias.  

Esta formação, contínua, passa por um processo inicial que deve estimular e apontar 
caminhos para exercer plenamente a condição de educador. Apesar de suas especificidades, o 
trabalho intelectual do professor não deve ser hierarquizado e crescer em importância conforme 
o nível de educação em que trabalha. Deve ser estimulado para que a formação de professores 
busque o nível mais alto, e mantenha o tripé ensino, pesquisa e extensão. Professor intelectual, 
pesquisador, produtor de conhecimentos: Educador que vai estimular e desenvolver o mesmo 
padrão por onde passar. 

O professor tem um papel social na formação dos educandos. Nesta perspectiva, a 
formação de professores necessita passar por um processo planejado que, constitua-se em um 
todo teórico e pedagógico, conectado a realidade de atuação profissional e se realizando a partir 
das necessidades da realidade social. O comprometimento do curso, neste processo é 
fundamental para que, ao final, a formação tenha dado ao licenciando os instrumentos básicos 



necessários ao exercício da profissão e, também, para compreender sua responsabilidade social 
e  entender seu trabalho.  
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