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Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de um dos tópicos estudados em 
minha tese de doutorado, intitulada "Geografia e ensino no Brasil e em Cuba: um estudo histórico-
geográfico comparado", defendida em dezembro de 2007, na Universidade de São Paulo. Mais 
especificamente, trata-se da análise comparativa da estrutura e funcionamento dos cursos de 
formação de professores de Geografia, um dos três tópicos listados no sexto e último capítulo da 
tese. Neste capítulo, também foram estudados outros dois temas: "os livros didáticos" e "a visão do 
outro", onde este último tece uma análise sobre a forma como os respectivos países são estudados, 
na escola, a partir da visão do outro. 

Em uma primeira parte deste trabalho, para efeito de uma melhor compreensão por parte dos 
professores de nacionalidades diversas, explicamos as distintas nomenclaturas utilizadas, em cada 
um dos países, para os diferentes níveis de ensino e para as habilitações específicas. 

Em um segundo momento, abordamos os principais aspectos relativos à formação de 
professores nos dois países, como a independência ou vinculação dos cursos de formação de 
professores de Geografia com os cursos de formação de geógrafos; os conteúdos priorizados nos 
programas curriculares de formação docente; o papel da Geografia, como disciplina escolar, na 
grade de formação docente e na grade do ensino básico; o diálogo entre a Geografia escolar e a 
Geografia acadêmica e, por fim, a relação entre o ensino de Geografia e a pesquisa em ensino de 
Geografia. Outro aspecto destacado neste trabalho refere-se às recentes mudanças nas orientações e 
leis, nos dois países em questão, e seus reflexos diretos nos cursos de formação de professores e 
seus impactos na Geografia escolar. 

Este trabalho, através do seu enfoque comparativo, pretende abordar a experiência de cada 
país em seu próprio contexto histórico-geográfico, evitando, deste modo, uma análise de tipo 
maniqueísta e prescritiva. Isto permitirá uma maior aproximação com nosso objetivo, que é o de 
aprofundar a reflexão, o debate e a troca de experiências sobre a formação de professores de 
Geografia em diferentes países. Este objetivo se torna potencializado pelo fato do EGAL 2015 estar 
sediado em Cuba, um dos focos deste estudo comparado, e por ser um evento que envolve 
profissionais de vários países da América Latina. 
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A formação de professores no Brasil e em Cuba 
 
 Para uma melhor compreensão das questões relacionadas à abordagem comparativa sobre a 
formação de professores no Brasil e em Cuba, é necessário, antes de tudo, destacar a diferença das 
nomenclaturas utilizadas nos dois países, referentes aos diferentes níveis do ensino escolar e às 
diferentes titulações dos profissionais que atuarão nesses níveis. 
 Sobre a diferenciação da nomenclatura dos níveis escolares, consideramos importante a 
análise do esquema abaixo. 
 

Estrutura do sistema educacional brasileiro e cubano 
 

    SISTEMA DE ENSINO BRASILEIRO                      SISTEMA DE ENSINO CUBANO1 
SÉRIE IDADE  SÉRIE IDADE2 

Ensino Superior   Ensino Superior  
4º ano 

(curso técnico de nível médio) 
18 anos    

3º ano 
Ensino Médio 

17 anos  12º ano 
Pré-Universitário 

17 anos 

2º ano 
Ensino Médio 

16 anos  11º ano 
Pré-Universitário 

16 anos 

1º ano 
Ensino Médio 

15 anos  10º ano 
Pré-Universitário 

15 anos 

9º ano (antiga 8ª série) 
2º Segmento do Ensino Fundamental 

14 anos  9º ano 
Secundário Básico 

14 anos 

8º ano (antiga 7ª série) 
2º Segmento do Ensino Fundamental 

13 anos  8º ano 
Secundário Básico 

13 anos 

7º ano (antiga 6ª série) 
2º Segmento do Ensino Fundamental 

12 anos  7º ano 
Secundário Básico 

12 anos 

6º ano (antiga 5ª série) 
2º Segmento do Ensino Fundamental 

11 anos  6º ano  
Primário 

11 anos 

5º ano (antiga 4ª série) 
1º Segmento do Ensino Fundamental 

10 anos  5º ano 
Primário 

10 anos 

4º ano (antiga 3ª série) 
1º Segmento do Ensino Fundamental 

9 anos  4º ano 
Primário 

9 anos 

3º ano (antiga 2ª série) 
1º Segmento do Ensino Fundamental 

8 anos  3º ano 
Primário 

8 anos 

2º ano (antiga 1ª série) 
1º Segmento do Ensino Fundamental 

7 anos  2º ano 
Primário 

7 anos 

 1º ano (antiga Classe de 
Alfabetização)  

1º Segmento do Ensino Fundamental 

6 anos  1º ano 
Primário 

6 anos 

Pré-escolar 5 anos  Pré-escolar 5 anos 
Creche 0 a 4 anos  Círculo Infantil 0 a 4 anos 

Fonte: Elaboração própria, a partir da consulta de: 
Sistema Educacional Brasileiro: Perrenoud, Philippe, Paquay, Léopold, Altet, Marguerite e Charlier, Évelyne (Org.). 
Formando professores profissionais: Quais estratégias? Quais competências? 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
Sistema Educacional Cubano: Freitas, Helena Costa Lopes. Formação de Professores na Escola Cubana: O Processo 
nas Séries Iniciais, in: Goergen, Pedro e Saviani, Dermeval (orgs.) Formação de Professores: a experiência internacional 
sob o olhar brasileiro. – Campinas, SP: Autores Associados; São Paulo: NUPES, 1998. 

                                                 
1 Trata-se apenas do subsistema da Educação Regular, não estando incluída a Educação de Adultos. 
2 Refere-se à idade que o aluno tem no ingresso para a série. 



Sobre a diferenciação da nomenclatura das habilitações dos professores para atuarem nos 
níveis de ensino apresentados no quadro, destacamos que, no Brasil, chamamos de "Licenciatura" o 
curso de formação de professores, enquanto em Cuba, assim como em muitos países latino-
americanos de língua espanhola, esta expressão correspondente ao nosso curso de "Bacharelado". O 
termo “Bachillerato” em Cuba, por sua vez, corresponde a uma das orientações de formação do 
nosso Ensino Médio. Isto significa dizer, explicando melhor e traduzindo para a realidade brasileira, 
que um bacharel em Cuba tem uma formação de nível médio. Sendo assim, um geógrafo cubano é 
licenciado em Geografia e um professor de Geografia é licenciado em Educação, com especialidade 
em Geografia. Porém, com as recentes reformas no Sistema de Educação de Cuba, não existe mais 
esse curso. Até o término da minha tese de doutorado, em 2007, as reformas que haviam sido 
implementadas criaram os cursos de Licenciatura em Educação, para o nível Primário; o de 
Licenciatura em Educação para formação do “Professor Geral Integral”, para o nível Secundário 
Básico; e o de Licenciatura em Educação com especialidade em Ciências Naturais – para o nível 
Pré-Universitário. No entanto, a partir deste ano, novas reformas foram colocadas em prática. 
Atualmente, segundo consta no Portal Educativo Cubano - CubaEduca3 - a Licenciatura em 
Educação, curso que é realizado nas Universidades de Ciências Pedagógicas, conta com vinte e uma 
carreiras diferentes, correspondentes aos tipos de educação e níveis de ensino, onde os docentes 
poderão atuar. Dentre este rol de carreiras está, no nível da Educação Secundária Básica e Médio 
Superior, a carreira de "Biologia - Geografia", o que reforça a ideia inicial de uma formação de 
caráter mais geral dos professores. A lista completa de carreiras, assim como o plano de estudos da 
carreira de Licenciatura em Educação: Biologia-Geografia4, também podem ser consultados no 
Portal Educativo Cubano - CubaEduca. 
 Visto isso, e agora utilizando a nomenclatura brasileira, destacamos como um dos pontos 
fundamentais para a comparação, o fato de que em Cuba, diferentemente do que acontece no Brasil, 
os cursos de Bacharelado em Geografia e de Licenciatura em Geografia são independentes, assim 
como acontece nas diversas áreas disciplinares. No Brasil, conforme sabemos, as faculdades de 
Geografia podem oferecer tanto a Licenciatura, que formará os professores que trabalharão no 
segundo segmento do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, quanto o Bacharelado, que formará 
os geógrafos. 

No que tange à formação dos profissionais de Geografia em Cuba, é importante destacar, 
além da independência dos cursos de formação de professores e de geógrafos, as transformações 
recentes implementadas na estrutura curricular das escolas do país, principalmente a partir da 
introdução dos “profesores generales integrales”, que passaram a atuar no nível Secundário Básico a 
partir do ano letivo de 2002-2003; e dos professores por área do conhecimento, para o nível Pré-
Universitário, a partir do período de 2004-2005.  

Para a implementação dessa medida, foi necessário reestruturar os programas curriculares de 
formação docente dos Institutos Superiores Pedagógicos, já que não se precisa mais formar 
professores específicos para as matérias escolares que, a partir destas medidas, foram deixando, 
progressivamente, de existir. No caso da Geografia, em particular, o que observamos foi uma 
grande redução do número de disciplinas específicas e a introdução de outras, da área da Biologia e 
da Química, que passaram a compor a nova estrutura curricular.  

Para uma melhor visualização dessas transformações, sugerimos a comparação do antigo 
programa do curso de formação de professores com especialidade em Geografia para o nível 
Secundário Básico (Quadro 1) com o programa implementado a partir do curso de 2004-2005 
(Quadro 2). O primeiro, Licenciatura, especialidade Geografia, diz respeito ao currículo antigo, 
que formava professores específicos de Geografia. Já o segundo, Licenciatura, especialidade 
Ciências Naturais, se refere ao currículo que introduziu os ‘profesores generales integrales’.  

                                                 
3 Portal Educativo de Cuba - CubaEduca (acessado em 27/11/2014): 
http://educaciones.cubaeduca.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=1201:formacion-institucional-
carreras-pedagogicas&catid=71:institucional 
4 Carrera: Licenciatura en Educación. Biología-Geografia (acessado em 27/11/2014): 
 http://educaciones.cubaeduca.cu/medias/pdf/6264.pdf 



 

 





 
 
Essas mudanças, conforme assinalamos, também afetaram a formação de professores para o 

nível Pré-Universitário, onde a Geografia só estava presente em um ano, a 10ª série. Nesse sentido, 
pensamos que as mudanças mais significativas no ensino de Geografia, para esse nível, não estão 
relacionadas à diminuição, em termos quantitativos, dos conteúdos específicos da disciplina, pois, 



se por um lado eles deixam de ser trabalhados no único ano em que estavam presentes, de outro 
lado, eles têm a possibilidade de tratamento ampliado, dentro da nova área, durante os três anos do 
Pré-Universitário. Para complementar tais afirmações, incluímos o programa de formação de 
professores com especialidade em Ciências Naturais para esse nível de ensino, implementado a 
partir do curso de 2003-2004 (Quadro 3). 

 
As mudanças mais significativas, a nosso ver, estão relacionadas com a própria formação 

desse novo professor, que, inevitavelmente, passa a ter um caráter mais geral, tendendo a uma 
abordagem, segundo a ótica de muitos professores brasileiros, mais superficial, em detrimento da 



formação específica, que permite um maior aprofundamento das questões próprias da ciência 
geográfica. 

No que tange ao nível Secundário Básico, as mudanças parecem ser mais impactantes, na 
medida em que, a partir das recentes reformas no ensino, esse nível passa a contar não mais com os 
professores das diferentes disciplinas e sim com professores de formação geral. Ao contrário do 
nível Pré-Universitário, em que a formação dos professores estava centrada em três áreas, o nível 
Secundário Básico necessitará de professores com conhecimentos em todas as matérias escolares. 

Dentro da ótica da realidade brasileira, mais uma vez podemos interpretar essas grandes 
mudanças curriculares como negativas para o ensino da Geografia, porém, na ótica dos especialistas 
cubanos, essas mudanças visam à melhoria do ensino e da formação integral dos alunos, traduzidas 
como eliminação das fronteiras disciplinares no âmbito escolar, discussão que, aos poucos, vem 
tomando corpo entre os especialistas brasileiros da área de Educação. 

A justificativa apresentada pelos dirigentes do Ministério da Educação, para a 
implementação dessa reforma, está baseada em pesquisas que coincidem com as avaliações dos 
especialistas da UNESCO, que frequentemente são citadas nos documentos oficiais cubanos sobre 
Educação. Estas pesquisas apontam, dentre outros aspectos, para os resultados negativos dos 
sistemas de ensino estruturados sob a fragmentação do conhecimento que, consequentemente, 
moldam os cursos de formação dos professores. 

Nesse sentido, as orientações do Ministério da Educação de Cuba parecem seguir as 
recomendações do “Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 
século XXI”, publicado sob o título “Educação: um tesouro a descobrir”, também conhecido como 
“Relatório Jacques Delors”. Esse documento tece algumas críticas à situação geral da educação no 
mundo e defende a ideia de que esta deve “organizar-se em torno de quatro aprendizagens 
fundamentais5 que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do 
conhecimento” (DELORS, 1998, p. 89-90).  

Uma menção explícita desse relatório à necessidade de reformulações curriculares, encontra-
se ao final do capítulo dedicado por Delors (1998, p. 102) aos “quatro pilares da educação”: 

 
Numa altura em que os sistemas educativos formais tendem a 

privilegiar o acesso ao conhecimento, em detrimento de outras formas de 
aprendizagem, importa conceber a educação como um todo. Esta 
perspectiva deve, no futuro, inspirar e orientar as reformas educativas, tanto 
em nível da elaboração de programas como da definição de novas políticas 
pedagógicas. 

 
Mais recentemente, com a forte penetração de ideias afins nos debates sobre a educação em 

Cuba, como as de Edgar Morin6, parece evidente que as recentes reformas educativas do país estão 
fundamentadas nessas orientações, traduzindo-se para a prática pedagógica como o fim da 
compartimentalização do conhecimento escolar por disciplinas, em nome da formação integral do 
cidadão. 

Além das grandes mudanças curriculares apontadas, o novo modelo dos cursos de 
Licenciatura de Cuba passa a reforçar, ainda mais, o trabalho de formação voltado para a prática nas 
escolas. Apenas o primeiro ano do curso apresenta um caráter teórico mais intensivo, com o 
objetivo de garantir uma preparação inicial para a futura atividade docente. Já a partir do segundo 
                                                 
5 Essas aprendizagens fundamentais são apresentadas por Jacques Delors como “os quatro pilares da educação”, que 
são: “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a viver juntos” e “aprender a ser” (DELORS, 1998, p. 89-
102). 
6 No livro “Fundamentos da Nova Educação”, cadernos da UNESCO, série Educação, volume 5, de autoria de Jorge 
Werthein e Célio da Cunha, os autores afirmam que estão seguros de que “os pilares do conhecimento propostos pelo 
Relatório Jacques Delors, que incorporam alguns dos princípios fundamentais do Relatório E. Faure, somados aos 
saberes pensados por Edgar Morin, fornecem bases sólidas para a construção de uma nova educação para o próximo 
século, sem a qual dificilmente conseguiremos atingir os nossos ideais de paz e solidariedade humana” (WERTHEIN e 
CUNHA, 2000, p. 27). 



ano, e até o final do curso, que tem duração de cinco anos, o estudante passa a realizar a parte 
prática de seus estudos em uma escola do seu município de residência, que passa a assumir o papel 
de "micro-universidade" (GÓMEZ GUTIÉRREZ, 2005). Nessa escola, os alunos terão a tutoria de 
um professor experiente que será responsável não só pela sua preparação profissional como, 
também, pela ajuda em seus estudos e formação integral ao longo da carreira. Ao mesmo tempo, 
cada um dos estudantes continua recebendo a preparação acadêmica específica, ainda que com 
carga horária bastante reduzida, nas sedes dos Institutos Superiores Pedagógicos.  

Mesmo antes dessas reformas, a estrutura de formação de professores que atuariam na área 
de ensino de Geografia, mostra bem a separação existente em Cuba entre as profissões de geógrafo 
e de professor de Geografia. Conforme já apontamos, a formação desses últimos se dará na 
Faculdade de Geografia, com outra grade curricular7 e outro corpo docente. 

A lógica da estruturação curricular que apresentamos acima, com forte ênfase no 
componente prático, pode ser justificada, dentre outros fatores, pelo princípio de vinculação do 
estudo com o trabalho, que atende diretamente aos interesses da política cubana de pleno emprego e 
de valorização da profissão docente (políticas extremamente interdependentes). 
 No que se refere à formação dos profissionais de Geografia no Brasil, ao contrário do que 
observamos em Cuba, não há uma independência total entre os cursos de formação de geógrafos e 
os de formação de professores de Geografia, pelo menos na grande maioria das universidades 
públicas do país. 
 De acordo com nossa legislação referente à habilitação para o magistério, todos os 
professores de Geografia que atuam a partir do segundo segmento do Ensino Fundamental e até o 3º 
ano do Ensino Médio, devem ter formação em cursos superiores de licenciatura plena8. Já para o 
nível anterior – primeiro segmento do Ensino Fundamental –, onde a Geografia não existe como 
disciplina independente, a habilitação exigida por lei é a formação superior em Pedagogia ou nos 
cursos normais superiores ou de nível médio9, que formam os chamados “professores únicos”. 
 No entanto, essa estrutura diferenciada de formação e habilitação gera o problema, bastante 
discutido entre educadores brasileiros, de uma formação incompleta e que tem sérias repercussões 
negativas para os diferentes níveis do ensino escolar.  
 Nos cursos de Pedagogia, por um lado, os programas priorizam os aspectos pedagógicos, 
como a psicologia da educação, didática, história da educação etc. e tendem a trabalhar 
superficialmente os objetivos e conteúdos das áreas específicas10. Dentro do tempo destinado a 
essas últimas, os conhecimentos relacionados à Geografia, nesses cursos, parecem ser ainda mais 
minimizados, em função da prioridade dada às disciplinas de Português e Matemática, como que 
reproduzindo a hierarquia existente entre as disciplinas no interior das instituições escolares de 
nível básico.  
 De uma maneira geral, no nível escolar do primeiro segmento do Ensino Fundamental, onde 
os “professores únicos” atuarão, os conteúdos de Geografia são trabalhados apenas durante alguns 

                                                 
7 O programa do curso de Licenciatura em Geografia (que forma geógrafos), em Cuba, também está em fase de 
reformulação. Conforme dados coletados em entrevistas com os professores da disciplina da Faculdade de Geografia da 
Universidade de Havana, novas disciplinas estão sendo criadas e oferecidas. Dentre essas, chamou-nos a atenção a 
inserção da disciplina Geografia do Turismo, que começa a ganhar importância em função do crescimento progressivo 
do fluxo de turistas no país. 
8 Lembramos, por outro lado, que a realidade nos mostra que, em um grande número de municípios do país, por falta de 
pessoal qualificado, essa orientação legislativa acaba sendo descumprida. 
9 No ano de 1999 foi estabelecido, pelo decreto n. 3.276/99, que a formação de professores para as séries iniciais e para 
a educação infantil estaria a cargo “exclusivamente” dos cursos normais superiores. Porém, o decreto n. 3.554/2000 
alterou o termo “exclusivamente” para “preferencialmente” (FREITAS, 2002, p. 163), o que ainda garante a 
permanência dessa formação também no âmbito de instituições de Ensino Médio. 
10 Em grande medida, essa situação se perpetua pelas características dos próprios programas de formação de professores 
para atuar no nível superior nos cursos de Pedagogia. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
licenciatura em Pedagogia indicam que o egresso desse curso deverá estar apto a “ensinar Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes 
fases do desenvolvimento humano” (BRASIL. Conselho Nacional de Educação, 2006, seção 1, p. 11). Por isso, 
concluímos que o trabalho desenvolvido sobre a área da Geografia tende a ser superficial. 



dias da semana, ora junto com a História, nas chamadas aulas de Ciências Sociais, ora junto com 
Ciências, nas chamadas Ciências Naturais. Além disso, em decorrência da própria especificidade da 
formação dos professores para esse nível, na maioria das vezes, eles são abordados dentro de uma 
perspectiva muito próxima ao senso comum e distante das concepções científico-acadêmicas da 
área. 
 Recentemente, e bastante influenciado pela publicação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, que define a Geografia como uma área específica também para o primeiro segmento do 
Ensino Fundamental11, foram lançadas, no mercado brasileiro, várias coleções de livros didáticos 
específicos de Geografia para atender a essa demanda. Porém, observamos que nesse nível de 
ensino, na grande maioria das escolas brasileiras, pelo menos até o momento, a Geografia ainda não 
se consolidou como uma disciplina independente. Para que isso se torne possível, com resultados 
efetivamente satisfatórios, acreditamos que seria necessário realizar uma ampla reformulação nos 
cursos de formação de professores para o referido nível. Dito de outra forma, não basta definir a 
Geografia como área específica e publicar livros próprios se os professores que trabalharão nessa 
área, com esses livros, não têm uma formação adequada para desenvolver um trabalho que 
aproveite toda a potencialidade da disciplina. 
 Sobre esse aspecto, levantamos uma questão que nos parece preocupante: se, por um lado, 
esses livros tendem a melhorar e facilitar o ensino de nossa disciplina nas séries iniciais, assim 
como o trabalho dos professores que nelas atuam, por outro lado, eles podem contribuir para a 
perpetuação da falsa ideia de que basta seguir um bom livro didático para se dar um bom curso, 
gerando, dessa maneira, uma desqualificação da profissão e da formação docente. Mais do que isso, 
eles podem contribuir para bloquear avanços nas propostas de reformulação dos cursos de formação 
de professores desse nível, para a área específica da Geografia, na medida em que tendem a ocultar 
a lacuna da má formação docente. 
 De outro lado, nos cursos de Licenciatura, principalmente naqueles que se dão 
concomitantemente com os cursos de Bacharelado, o Ministério da Educação implementou, 
recentemente, medidas regulatórias para se reverter o quadro da má formação de professores que, 
historicamente, vinha apresentando sérios problemas.  

Grande parte dos problemas relacionados à má formação docente, aos quais nos referimos 
anteriormente, foi identificada com a estrutura curricular dos cursos de Licenciatura que, 
ministrados concomitantemente com o Bacharelado, priorizavam, até então, as concepções 
acadêmico-científicas da disciplina e o tratamento mais aprofundado de seus objetivos, métodos e 
conteúdos específicos. Dessa vez, inversamente ao que descrevemos para o segmento anterior do 
Ensino Fundamental, os conhecimentos relacionados à Pedagogia e à prática docente estavam 
relegados a um segundo plano, gerando, assim, para um grande número daqueles que optaram pela 
Licenciatura, uma formação incompleta que tendia a apresentar, também, reflexos negativos para o 
seu trabalho nas escolas, na medida em que mesmo dominando bem os conteúdos, muitas vezes não 
sabiam ao certo como ensiná-los, além de apresentarem lacunas no que se refere às questões 
pedagógicas mais gerais.  
 Quanto aos seus reflexos no âmbito escolar, como se partindo de um extremo ao outro – do 
senso comum ao rigor científico -, os professores com habilitação em Geografia que trabalham no 
segundo segmento do Ensino Fundamental, e que em muitos casos também são geógrafos, parecem 
assumir a responsabilidade, mesmo que inconsciente, de desconstruir os conhecimentos elaborados 
pelo senso comum e iniciar o aluno nos estudos científicos da disciplina, o que, apesar de 
necessário, caracteriza, de uma maneira geral, uma mudança bastante brusca para os alunos. Isso 
porque, ao contrário do que foi apresentado para o caso cubano, a Geografia escolar do primeiro 
segmento do Ensino Fundamental brasileiro não parece assumir o caráter propedêutico para o nível 
subsequente. 

                                                 
11 Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem, para os dois primeiros ciclos do Ensino Fundamental, as seguintes 
“áreas de conhecimento”: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Artes e Educação 
Física. Sugerimos que essa ordem de apresentação, que consta do próprio documento, pode representar uma certa 
hierarquia, na medida em que, por não estar em ordem alfabética, deve estar seguindo algum critério de ordenação. 



 Dessa forma, como era de se esperar, o ensino de nossa disciplina, na grande maioria das 
escolas, acabou por tornar-se desinteressante para os alunos e distante de sua compreensão e 
aplicação, apesar dos muitos motivos que temos hoje em dia para reverter esse quadro. 
Especialmente no que tange ao ensino no segundo segmento do Ensino Fundamental, a Geografia 
ainda apresenta-se como uma disciplina que, apesar do discurso em contrário, tende a ser 
fortemente marcada pela descrição e pelo conteudismo. Um exemplo disso é a constatação, que 
pode ser confirmada pela análise comparativa dos conteúdos programáticos dos livros didáticos 
brasileiros12, de que os programas para esse nível estão estruturados de forma a dar conta de todas 
as partes do mundo (em muitos casos tentando abordar o maior número possível de países), o que 
cria uma grande contradição, já bastante denunciada: ao querer ensinar tudo - o que só é possível ser 
realizado de forma superficial, visto a reduzida carga horária disponível para tanto -, não se ensina 
quase nada. 
 Esse modelo brasileiro de formação de professores, que descrevemos acima, vem sendo 
questionado por alguns profissionais da área e a discussão em torno de sua superação, 
frequentemente, gera um debate acirrado entre aqueles que são a favor da separação dos referidos 
cursos e aqueles que são contrários. Não é a toa que, reiteradamente, surgem novas propostas, 
algumas já em vigor, como, por exemplo, a criação dos Institutos Superiores de Educação, para 
formação de professores do primeiro segmento do Ensino Fundamental, e das Faculdades de 
Formação de Professores, no molde aproximado dos Institutos Superiores Pedagógicos cubanos, 
destinadas exclusivamente à formação em Licenciatura para os diferentes segmentos do Ensino 
Fundamental e para o Ensino Médio.  

Apenas para exemplificar a polêmica em relação à separação entre os cursos de Bacharelado 
e Licenciatura em Geografia, apresentamos a posição e a argumentação de dois 
geógrafos/professores. 

José William Vesentini, geógrafo, professor universitário, autor de vários livros – tanto 
acadêmico-científicos como didáticos – e de vários trabalhos publicados na área de ensino de 
Geografia, apresenta seus argumentos contrários à separação dos cursos, alegando, basicamente, 
que ela subestima a formação do professor, ao não propiciar a este último uma boa formação 
científica. Segundo Vesentini (2002, p. 239-240), o professor deve, também, 

 
[...] aprender a pesquisar, a realizar projetos, a dominar técnicas de 

entrevista, observação, levantamento bibliográfico, trabalho em 
laboratórios etc. [...] o geógrafo [...] professor ou não [...] deve ter uma 
formação completa na sua área, estando apto a dar aulas no ensino 
elementar ou médio, e a exercer outras atividades nas quais a sua presença 
costuma ser requisitada: análise ambiental, turismo, planejamentos etc. 

 
Já Antonio Carlos Robert Moraes, geógrafo, professor universitário e com atuação 

profissional mais direcionada ao campo acadêmico-científico, é favorável a tal separação. Moraes 
(2002, p. 11) argumenta que: 

 
Para não se promover essa discussão, se apresenta como 

argumentação (que do ponto de vista abstrato é até simpática e charmosa), a 
velha idéia da unidade entre ensino e pesquisa, ou seja, de que ambos são 
indissociáveis. Isso é verdade, mas não anula a diversidade do campo em 
que se exercem o ensino e a pesquisa. Nós poderíamos falar, 
tranqüilamente, de uma unidade entre ensino e pesquisa, na pesquisa 
acadêmica da Geografia, e numa unidade entre ensino e pesquisa, no ensino 
da Geografia.  

 
                                                 
12 Esta análise pode ser consultada em minha tese de doutorado (OLIVEIRA, 2007), também disponível no banco de 
teses da Universidade de São Paulo (http://www.teses.usp.br/). 



O importante, aqui, coerentemente com o enfoque metodológico que adotamos para a 
análise comparativa, é percebermos que os argumentos dos dois autores estão baseados na realidade 
concreta do contexto sócio-educacional brasileiro, onde, por um lado, o ensino é extremamente 
desvalorizado e, por outro, a formação de professores está fortemente vinculada a uma hierarquia 
das profissões historicamente construída.  

Porém, se analisarmos esta discussão através da realidade cubana, os mesmos argumentos 
parecem ficar sem sentido, na medida em que a profissão de professor é bastante valorizada em 
Cuba (em termos relativos ao Brasil) e os cursos de formação de professores, pelo que pôde ser 
constatado nas entrevistas que realizamos, valorizam, na prática, essa unidade entre ensino e 
pesquisa13. 

Sendo assim, essa discussão serve de ilustração para o que vínhamos defendendo, ou seja, de 
que não devemos pensar em modelos prontos, que poderiam ser aplicados em qualquer realidade e 
em qualquer circunstância. Nesse sentido, apesar de concordarmos com Moraes de que seria 
possível, no caso brasileiro, a separação total dos referidos cursos e a existência de cursos de 
Licenciatura que valorizassem tanto o ensino como a pesquisa, como ocorre em Cuba, acreditamos 
que, devido ao atual contexto em que nosso sistema educacional está inserido, tal medida seria 
catastrófica, tanto para as licenciaturas como para os bacharelados. Para a licenciatura, corremos o 
risco de um enfraquecimento dos cursos, conforme apontou Vesentini, ou até mesmo a sua 
banalização, em função da tendência em não se associar o ensino escolar com a pesquisa. Para o 
bacharelado, pode significar colocar em risco a própria existência dos cursos de Geografia em 
muitas das universidades brasileiras, já que grande parte daqueles que aí se formam tem buscado a 
inserção no mercado de trabalho como professores. 
 Como uma tentativa de solucionar os problemas decorrentes dos modelos de formação 
docente para os diferentes segmentos e diferentes disciplinas do Ensino Fundamental brasileiro, 
descritos anteriormente, o Ministério da Educação propôs uma reformulação na grade dos cursos de 
Licenciatura para todo o país, principalmente no que se refere à “prática como componente 
curricular” e ao “estágio curricular supervisionado de ensino”. Nesse sentido, das anteriores 300 
horas destinadas à Prática de Ensino e ao Estágio Supervisionado passamos para 400 horas, 
referente à prática como componente curricular, acrescidas de 400 horas de estágio supervisionado, 
perfazendo um total de 800 horas (BRASIL, parecer no. CNE/CP 28/2001)14. 
 Essa orientação, regulamentada por parecer do Conselho Nacional de Educação, e já 
implementada por várias universidades brasileiras, gerou uma importante reformulação nas grades 
curriculares dos cursos que, certamente, tem a potencialidade de trazer resultados positivos para a 
formação dos futuros professores, além da possível revalorização da profissão do professor e da 
qualidade do ensino no país. No entanto, já é possível observar alguns problemas para a sua 
aplicação como, por exemplo, a falta de infraestrutura das escolas de nível básico para receber o 
enorme aumento de carga horária dos estagiários exigida pela nova legislação, inclusive de 
disponibilidade e preparação de seus professores para assumir tal tarefa.  
 Para uma visualização das transformações geradas a partir dessas orientações, sugerimos a 
comparação das grades curriculares (antiga e atual) do curso de formação de professores de 
Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ao compararmos a grade antiga (anexo F) 
com a grade atual (anexo G), podemos constatar que, além da inclusão de novas disciplinas voltadas 
para o ensino da Geografia, passamos de apenas duas disciplinas de Prática de Ensino Específica, 
em 2002, para cinco de Estágio Supervisionado, em 2006.  
                                                 
13 Como exemplo, citamos o fato de que, em Cuba, os professores têm o chamado “ano sabático”, quando, a cada cinco 
anos, deixam de dar aulas e retornam à universidade para a retomada dos estudos e atualização profissional. 
14 O referido parecer distingue a “prática como componente curricular” da “prática de ensino e estágio 
supervisionado”. A primeira está relacionada com uma prática que seja capaz de produzir algo no âmbito do ensino, ou 
seja, é o conjunto de atividades relacionadas à formação docente que esteja diretamente ligada com os conhecimentos 
escolares. A segunda refere-se às tradicionais disciplinas de Estágio Supervisionado e Prática de Ensino, onde os 
alunos, sob a supervisão de um professor da instituição formadora, realiza o estágio acompanhando as atividades de 
algum professor, ou grupo de professores, dentro de uma escola onde poderá vivenciar experiências concretas da 
realidade escolar. 



 
Quadro 4 
 

 
 
Quadro 5 

 
 



 
Considerações finais 
 
 Sendo coerente com a postura que assumimos diante da função dos estudos comparados; já 
mencionada anteriormente, e considerando-se que os sistemas de ensino, a escola e o próprio 
currículo são construções sociais e, portanto, sujeitos a constantes transformações; este trabalho não 
tem a pretensão de apresentar "soluções únicas" ou modelares relacionadas à formação docente e ao 
ensino escolar da Geografia. O que desejamos é que as questões apresentadas neste trabalho possam 
contribuir para ampliar a reflexão e o debate sobre as diferentes experiências concretas vividas 
pelos dois países em questão. 
 Porém, isso não nos impede de assumir a defesa pelo ensino exclusivamente público, 
discussão que ultrapassa a própria questão da opção por diferentes formas de organização social, 
política e econômica dos países. Acreditamos que o ensino público deve ser encarado como uma 
condição básica e essencial para a distribuição igualitária de oportunidades. 
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