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Resumo 

Este trabalho é proveniente das discussões feitas no âmbito acadêmico da Universidade 
Estadual de Londrina, que tem como objetivo discutir a importância da renovação das 
práticas pedagógicas do professor universitário na formação dos licenciados nos cursos 
de Geografia. Atualmente muito se discute sobre a formação inicial e continuada de 
professores da escola básica, porém há pouca ênfase na formação pedagógica dos 
professores universitários, pois são estes formadores dos novos professores que vão 
atuar nas salas de aula, em todos os níveis de ensino, da educação básica ao superior. A 
grande preocupação é como está a formação deste professor formador, haja vista que 
nas universidades há a super valorização da pesquisa, em detrimento da formação 
pedagógica do mesmo. Ressalta-se que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério da Educação (MEC), estimula o 
produtivismo acadêmico (SQUISARDI, 2009). Tal problema reforça a fragmentação 
entre pesquisa e ensino e leva os profissionais a investirem nas pesquisas acadêmicas, 
muitas vezes, deixando de lado à reflexão sobre as suas práticas pedagógicas na 
universidade. Neste sentido, surgem indagações a respeito da formação dos alunos da 
graduação, por entender que a formação pedagógica do professor da universidade se 
reflete na formação de seu aluno, quando não satisfatória, acarretará um déficit na sua 
formação inicial, com desdobramentos no exercício de sua profissionalização. No que 
se refere aos cursos de Licenciatura em Geografia, pergunta-se: - Como o licenciado 
poderá aplicar em seu ensino práticas pedagógicas inovadoras, se em sua formação 
inicial não vivenciou momentos de aprendizagem acadêmica significativa? Até que 
ponto os professores formadores estão preparados para formarem acadêmicos dinâmicos 
e proativos se, também sofrem carências em sua formação e ministram aulas pautadas 
em métodos arcaicos que pouco valorizam o pensamento reflexivo? É preciso analisar 
esta carência das práticas pedagógicas na formação, verificando se este professor está 
inovando no ensino com metodologias ativas que favorecem o diálogo em sala de aula 
(FREIRE, 1996), em que o professor universitário se desloca do centro da sala de aula 
para oportunizar a atividade dos seus alunos, fazendo destes os protagonistas de sua 
formação.  
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INTRODUÇÃO 

 



Atualmente muito se discute sobre a formação inicial e continuada de 

professores da escola básica, porém há pouca ênfase na formação pedagógica dos 

professores universitários, pois são estes formadores dos novos professores que vão 

atuar nas salas de aula, em todos os níveis de ensino, da educação básica ao superior. 

A grande preocupação é como está a formação deste professor formador, haja 

vista que nas universidades há a super valorização da pesquisa, em detrimento da 

formação pedagógica do mesmo. Ressalta-se que a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério da Educação (MEC), 

estimula o produtivismo acadêmico (SQUISARDI, 2009) por meio da regulação e do 

controle da pós-graduação, cuja estratégia de classificação dos programas segue pelas 

notas trienais revelando um pragmatismo acadêmico, em que o que vale é o “produto” 

em forma de pesquisas e artigos para a disseminação, sendo ignorado, via de regra, todo 

o trabalho docente realizado nas aulas da graduação. Tal problema reforça a 

fragmentação entre pesquisa e ensino e leva os profissionais a investirem nas pesquisas 

acadêmicas, muitas vezes, deixando de lado à reflexão sobre as suas práticas 

pedagógicas na universidade.  

Neste sentido, surgem indagações a respeito da formação dos alunos da 

graduação, por entender que a formação pedagógica do professor da universidade se 

reflete na formação de seu aluno, quando não satisfatória, acarretará um déficit na sua 

formação inicial, com desdobramentos no exercício de sua profissionalização. No que 

se refere aos cursos de Licenciatura em Geografia, pergunta-se: - Como o licenciado 

poderá aplicar em seu ensino práticas pedagógicas inovadoras, se em sua formação 

inicial não vivenciou momentos de aprendizagem acadêmica significativa? Até que 

ponto os professores formadores estão preparados para formarem acadêmicos dinâmicos 

e proativos se, também sofrem carências em sua formação e ministram aulas pautadas 

em métodos arcaicos que pouco valorizam o pensamento reflexivo? 

É preciso analisar esta carência das práticas pedagógicas na formação, 

verificando se este professor está inovando no ensino com metodologias ativas que 

favorecem o diálogo em sala de aula (FREIRE, 1996), em que o professor universitário 

se desloca do centro da sala de aula para oportunizar a atividade dos seus alunos, 

fazendo destes os protagonistas de sua formação. Acredita-se que a falta de autonomia 

do aluno universitário deve ser enfrentada por meio da mudança nas práticas 

pedagógicas realizadas na licenciatura, em que ao dar a voz ativa aos alunos, forma-se 



um ser reflexivo e ético capaz de compreender a sociedade em que vive e não ficar 

restrito a uma formação técnica para o mercado de trabalho.  

 

1- A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

O ensino, objeto de estudo, tão discutido atualmente se transformou com o 

passar do tempo. Nos últimos anos, há um regresso dos professores, como diz Nóvoa 

(2012), depois de quase quarenta anos de relativa invisibilidade, nos anos de 1970 foi o 

tempo da racionalização do ensino, da pedagogia por objetivos, do esforço para prever, 

planificar, controlar; depois, nos anos de 1980, assistimos a grandes reformas 

educativas, centradas na estrutura dos sistemas escolares e, muito particularmente, na 

engenharia do currículo; nos anos de 1990, dedicou-se uma atenção especial às 

organizações escolares, ao seu funcionamento, administração e gestão. No final do 

século XX, grandes estudos internacionais alertam para os problemas na aprendizagem. 

Quando se fala de aprendizagens, fala-se, inevitavelmente, de professores. Um relatório 

publicado pela OCDE, em 2005, abre com a referência a uma nova preocupação social e 

política que escreve “as questões relacionadas com a profissão docente como uma das 

grandes prioridades das políticas nacionais” (NÓVOA, 2012). 

Os professores reaparecem, neste início do século XXI, como elementos 

insubstituíveis não só na promoção da aprendizagem, mas também no desenvolvimento 

de processos de integração que respondam aos desafios da diversidade e de métodos 

apropriados de utilização das novas tecnologias. Para Nóvoa (2012): 

Não conseguiremos evitar a “pobreza das práticas” se não 
tivermos políticas que reforcem os professores, os seus saberes e 
os seus campos de actuação, que valorizem as culturas docentes, 
que não transformem os professores numa profissão dominada 
pelos universitários, pelos peritos ou pela “indústria do ensino”. 
(NÓVOA, 2012, p.6)  
 

Contraditoriamente, Lima Neto (2012) relata em seu trabalho que o Brasil nos 

últimos 25 anos ocorreu grandes avanços na área da educação, ciência e tecnologia, 

várias entidades foram criadas para garantir esse crescimento como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que 

garantiu a base salarial dos professores e os maiores índices de produção de ciência do 

mundo. Para Lima Neto (2012): 



Se é correto afirmar que muito avançamos em termos de 
materialização de um sistema de pós-graduação de qualidade, 
variado e sofisticado, que nos coloca como o país tropical que 
mais produz ciência no globo (13º que mais publicou em 
periódicos científicos indexados em 2009, segundo 
Thomson/ISI, e quinto com maior crescimento, segundo a 
mesma fonte nesta década), os desafios vindouros não são 
menores.(LIMA NETO, p. 37-38) 
 

Percebe-se que o crescimento nos trabalhos científicos, exorbitantemente na 

última década, alavancou a educação brasileira e a colocando dentre os maiores índices 

do mundo. Do mesmo modo constata-se a desvalorização das práticas pedagógicas em 

detrimento as pesquisas, pois para haver o crescimento no país na área da educação 

muito se valoriza a pesquisa. 

As reflexões propostas sobre os processos de inovação na ES revelam que 

esses processos são fundamentais, não tanto porque tornam as IES capazes de se 

manterem ou se tornarem competitivas nos seus mercados, mas sim porque retomam 

valores e princípios básicos que presidem sua própria razão de ser social ativo na 

sociedade. 

Este crescimento se tornou mais importante, pois confrontou com as medidas 

dadas na Nova Ordem Mundial, onde os países centrais são responsáveis pelas 

pesquisas com a produção de ciência, tecnologia e inovação e os países periféricos 

como o Brasil responsável em preparar seu capital humano para o novo 

desenvolvimento, através de um modelo educativo destinado a transmitir habilidades 

formais de alta flexibilidade.  

Com respeito à ES (Educação Superior), outro documento do Banco Mundial, 

intitulado “Higher Education: the lessons of experience” (1994), recomendava que o 

modelo de “universidades de pesquisa” era inviável para países em desenvolvimento 

como o Brasil, e sugeria em seu lugar a criação das chamadas “universidades de ensino” 

(LIMA NETO, 2012).  



Neste sentido, vemos que para ocorrer mudanças na valorização das práticas, 

deve haver compromisso e responsabilidade por parte dos professores formados em 

trazer para si a valorização do “ser professor”, ser consciente do seu papel e modificar 

do processo pedagógico. Através dos movimentos pedagógicos ou das comunidades de 

prática, reforça-se um sentimento de pertença e de identidade profissional que é 

essencial para que os professores se apropriem dos processos de mudança e os 

transformem em práticas concretas de intervenção. É esta reflexão coletiva que dá 

sentido ao desenvolvimento profissional dos professores (NÓVOA, 2012). Para Dias  

necessidade de assegurar acesso sem discriminação; de definir 
como missão educar cidadãos oferecendo-lhes espaço de 
aprendizagem de alto nível; de preservar a função crítica da 
universidade; de garantir qualidade na perspectiva de um 
conceito multidimensional englobando todas suas funções e 
atividades, implicando a pertinência; de colocar os estudantes no 
centro do processo; de possibilitar a diversificação e emprego de 
novas tecnologias; e, por fim, de pensar a educação superior 
como bem público, dando-lhe uma dimensão internacional”. 
(apud SPELLER, 2012, p. 46) 
 

             Nesse contexto há a necessidade do investimento na ES, pois é considerado 

como um projeto de sociedade que vai proporcionar as melhorias, tanto na pesquisa 

quanto no ensino, ampliando as práticas pedagógicas, capaz de tornar o cidadão mais 

ativo e pensante na sociedade. Ao avaliar a ES, Speller (2012) relata três problemas: 1. a 

necessidade de democratizar a universidade, do ponto de vista do acesso e da 

permanência; 2. o imperativo de democratizar a gestão – formas de tomar decisões com 

maior inclusão; e 3. a importância de democratizar conteúdos e o que faz/oferece a 

universidade – rever a pertinência do que produz e redistribui. Sobre o problema do 

acesso e da permanência, indica a necessidade de colocar na agenda o tema da 

pedagogia universitária, para equacionar a questão do fracasso universitário, assumindo 

com plenitude o conceito de aprendizagem ao longo da vida, proposto pela UNESCO, o 



que significa tomar a questão do “aprender a aprender” e do “ensinar a ensinar” com 

seriedade, e definir a responsabilidade da ES com a educação básica (SPELLER, 2012). 

Quando admitimos que a ES  é responsável pela educação básica, é admitir que 

esta se reflete nas ações daquela, pois se este estiver falho consequentemente a ensino 

básico também será deficiente. Para Nóvoa (2012) o insucesso escolar se dá justamente 

neste âmbito, a não análise coletiva das práticas pedagógicas, a obstinação e persistência 

profissional para responder às necessidades e anseios dos alunos, o compromisso social 

e vontade de mudança. Não queremos dizer que a pesquisa não seja importante para a 

formação, mas pontuar que sem as práticas pedagógicas de nada muda o ensino, este 

ensino que é dado dentro da universidade e que depois vai ser passado nas salas de aula. 

Para Nóvoa: 

[...] portanto assegurar que a riqueza, a complexidade e a beleza 
do ensino “saiam do armário”, como pretende Lee Shulman, 
adquirindo a mesma visibilidade de outros campos de trabalho 
académico e criativo. E, ao mesmo tempo, é essencial reforçar 
dispositivos e práticas de formação de professores baseadas na 
investigação.  
(2012, p.7) 
 

Não é possível destruir a lacuna que se tem entre a teoria e a prática se não 

houver a autonomia de um trabalho rico e aberto, mesmo hoje tendo uma preferência ao 

trabalho competitivo dos professores em pesquisa, há a necessidade de se pensar em 

práticas pedagógicas com os demais professores universitários e colocá-lo em prática no 

ensino, fazendo com que estes professores também coloquem em prática o que foi 

aprendido na sua formação. É neste sentido que Nóvoa (2012) cita  Hutchings e  Huber 

quando afirma  que os mesmos têm razão quando se referem a importância de reforçar 

as comunidades de prática, isto é, um espaço conceptual construído por grupos de 

educadores comprometidos com a pesquisa e a inovação, no qual se discutem ideias 



sobre o ensino e aprendizagem e se elaboram perspectivas comuns sobre os desafios da 

formação pessoal, profissional e cívica dos alunos (NÓVOA, 2012). 

Quando admitimos que a Educação Superior está falha e precisa ser inovada “o 

que significa inovação em educação superior?” “inovação em que campo?” e “a que ou 

a quem estamos nos referindo quando falamos de inovação?”  

No período colonial a educação era voltada ao modelo jesuítico da Ratio 

Studiorum, baseava-se na unidade de professor, na unidade de método e na unidade da 

matéria onde o cultivo da disciplina, da atenção e da perseverança dos estudos era uma 

das principais preocupações dos professores, no sentido de facilitar o próprio ensino e, 

também, de desenvolver um traço de caráter considerado essencial tanto ao possível 

futuro sacerdote quanto ao cristão leigo (CUNHA, 1980). 

Esse sistema se manteve até o Século XIX, com a chegada dos ideais do golpe 

militar falar de inovação significava acabar com o que subsistisse da Ratio Studiorum 

implantando o Modelo Napoleônico de educação. A adoção, em grande escala, do 

modelo napoleônico, com a divisão rígida de disciplinas, escolas isoladas e, dentro de 

cada estabelecimento, “cadeiras” que não se comunicavam, era característica do sistema 

adotado e que, apesar de tantas mudanças ocorridas na educação, prevaleceu no sistema 

universitário brasileiro até a reforma de 1968 sendo que, em algumas instituições, 

funciona até hoje (DIAS, 2012). 

Nas décadas de 1960 e 1970, inovar tinha o significado de quebrar fronteiras 

entre disciplinas, a criação de universidades com todas suas áreas articuladas, a 

introdução da interdisciplinaridade, o desaparecimento da cátedra vitalícia, centrar a 

formação no estudante criando para isso sistemas flexíveis como os que permitem o 

sistema de créditos e estimular o desenvolvimento da extensão para reforçar os vínculos 

com a sociedade, entre outros (DIAS, 2012). 



A reforma de 1968, promovida pelo governo militar no Brasil, no que diz 

respeito à estrutura da universidade, buscava inovar vedando a duplicação de meios para 

fins idênticos, determinando a unidade ensino-pesquisa, defendendo a concentração do 

ensino e da pesquisa básicos, de modo a formarem um sistema comum para toda a 

universidade, a separação do ensino para a formação profissional e a pesquisa aplicada 

em unidades distintas, uma para cada área ou conjunto de áreas profissionais afins 

(CUNHA, 1980). 

Com relação à ES, os progressos no nível público são notórios nos últimos 

tempos. Entre 2002 e 2010, foram criadas 14 universidades federais em diversos 

estados, e foi criado, em 2006, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI). Com isso, a oferta em 2003 de 113 mil 

vagas presenciais nas universidades federais chegou, em 2009, a 227 mil. O PNE havia 

estabelecido como meta atingir, em 2010, o índice de 30% de acesso à ES por parte dos 

jovens entre 18 e 24 anos (DIAS, 2012). 

A universidade tem de ser vinculada fortemente à sociedade de seu entorno. 

Como esta muda, e muda rapidamente, a crise faz parte da essência da instituição 

universitária que, em permanência, deve reformar-se, modificar-se, adaptar sua ação às 

novas necessidades, inovar, em suma. Mas inovar com vistas a uma sociedade real que 

necessita mudar para ser melhor, mais justa e mais democrática. Além disso, as 

mudanças devem basear-se em um projeto de nação, que é responsabilidade do Estado e 

de todos seus cidadãos, e que não pode ser apenas um programa de governo ou de um 

eventual candidato (DIAS, 2012). 

Neste sentido a universidade deve seguir as modificações da sociedade, no 

mínimo quando pensamos em inovação do ensino. Inovar as práticas pedagógicas é 



essencial para essa mudança de atitude dos discentes, a necessidade de tornar este 

sujeito ativo e reflexivo do seu aprendizado podendo traspor isso na educação básica. 

Na verdade, os que se ocupam da questão universitária buscam respostas a 

questões que são permanentes. Uma delas é a definição do que realmente é uma 

universidade, do que efetivamente é uma instituição de ensino superior. Qual a sua 

missão? Universidade para quê, para quem? Para que devem servir as inovações em sua 

estrutura, em seus métodos e em sua organização? Essas são questões fundamentais. A 

essas questões acrescentam-se, nos tempos atuais, a preocupação com o fenômeno da 

privatização em massa da ES e da comercialização, inclusive dentro do setor público. A 

escassez de recursos financeiros, que serão sempre considerados insuficientes por mais 

que, eventualmente, se invista no ensino superior, é outro tema preocupante. 

Segundo a Conferência Mundial sobre Educação Superior (CMES) de Paris, 

em 1998, a missão principal da ES, hoje, é a de educar cidadãos, oferecendo-lhes um 

espaço permanente de aprendizagem de alto nível. Neste sentido encaramos a Educação 

Superior como um espaço de aprendizagem que pode se usufruir de tecnologia, ciência 

e pesquisa, porém o ensino deve ser voltado a inovar junto às práticas pedagógicas, é 

preciso trazer novas práticas, metodologias ativas que traga às aulas aquilo que só é 

discutido na teoria. É contraditório estudar várias metodologias com diferentes 

linguagens para se aplicar na escola se dentro da universidade aulas e métodos ainda 

com as inovações ainda são arcaicos A mudança deve ocorrer dentro das universidades 

trazendo a importância dessas práticas pedagógicas ao ensino e principalmente ao 

professor formador. 
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