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RESUMO 

A formação inicial do professor é um marco na sua vida profissional. Nela, o professor 

apreende um conjunto de conhecimentos necessários à sua prática, embora, não é só 

este período que condiciona a profissionalidade docente, imbricada também nas 

experiências pré-profissionais e na socialização de trabalho na escola. Neste sentido, há 

uma complexidade implícita ao processo formativo do professor, sendo fundamentais 

experiências nas quais o professor possa estar em constante processo de 

ação/reflexão/ação. Os cursos de licenciatura, porém, apresentam diferentes desafios no 

cumprimento desta tarefa. É neste sentido que várias politicas têm sido implementadas 

no Brasil buscando superar estes limites. Dentre elas, o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no qual um dos objetivos é incentivar a 

formação de professores para a educação básica, contribuindo para a elevação da 

qualidade da escola pública. Considerando nosso interesse em compreender estes 

processos vinculados à formação inicial do professor de Geografia, nesta pesquisa, 

analisamos a profissionalidade docente e as potencialidades do PIBID quanto à 

construção pelo professor dos conhecimentos necessários a sua prática profissional. 

Para isso, realizamos a análise das produções e das experiências socializadas pelos 

programas PIBID de Geografia no Estado do Paraná das Universidades Públicas, nos 

eventos regionais, de 2012, 2014 e 2015, assim como, acompanhamos o PIBID-

Geografia UNICENTRO Guarapuava, entre 2014 e 2015. Para tanto, adotamos a 

metodologia qualitativa, por meio da pesquisa documental e do estudo de caso 

(GODOY, 1995b; LÜDKE e ANDRÉ, 1986; BARDIN, 2011). Os resultados apontam 

que o PIBID contribui significativamente com a profissionalidade do professor de 

Geografia, por permitir situações concretas de aprendizado dos diferentes 

conhecimentos necessários a prática profissional: aprofundamento teórico-conceitual 

dos conteúdos geográficos; domínios de habilidades de pesquisa no ensino; criação de 

materiais e metodologias de ensino, que contribuem para que o aluno compreenda o 

espaço geográfico e construa um pensamento espacial.  

 

Palavras-chave: Formação de Professores, Ensino de Geografia, PIBID.



- 16 - 

 

ABSTRACT 

The initial teacher training is a milestone in your professional life. During this period, 

the teacher apprehends a set of skills that are necessary for his/her pedagogical practice, 

but, it is not only that that affects the teaching profession; it is also imbricated in the 

pre-professional experiences and in the work socialization which takes place at school. 

In this sense, there is an implicit complexity to the training process of the teacher, being 

fundamental, experiences in which the teacher can be in a constant process of 

action/reflection/action. The teaching degree courses, however, present different 

challenges in fulfilling this task. Thus, many policies have been implemented in Brazil 

seeking to overcome these limits. Among them, the Initiation in Teaching Scholarships 

Institutional Program (PIBID), in which one of the objectives is to encourage the 

training of teachers for basic education, contributing to raise the quality of the public 

school. Considering our interest in understanding these processes linked to the initial 

formation of the Geography teacher, in this research we analyze the teaching profession 

and the potentialities of the PIBID on the construction of the necessary knowledges by 

the teacher to his/her professional practice. For that, we carried out the analysis of the 

productions and socialized experiences by the PIBID of Geography programs in the 

state of Paraná from the Public Universities, in the regional events of 2012, 2014 and 

2015, as we have also followed the Geography PIBID of UNICENTRO in Guarapuava, 

between 2014 and 2015. Therefore, we have adopted a qualitative methodology, 

through the documentary research and case study (GODOY, 1995b; LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986; BARDIN, 2011). The results show that the ITSIP significantly 

contributes to the professionalism of the Geography teacher, because it allows concrete 

situations of learning the different skills that are required for the professional practice: 

theoretical-conceptual deeper understanding of the geographic contents; domains of the 

research skills in education; creation of teaching materials and methodologies that 

contribute to the student to understand the geographic space and to build a spatial 

thinking.  

Keywords: Teacher Training, Geography Education, PIBID. 
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O professor tem papel fundamental na sociedade atual. Apesar da mudança na 

sociedade o anseio para essa profissão continua sendo contribuir na formação de 

cidadãos que atuem criticamente no mundo do qual fazem parte. É neste contexto que se 

insere o professor de Geografia. Buscando contribuir com a reflexão sobre este 

importante papel na sociedade, nesse trabalho, faremos uma discussão acerca da 

formação inicial dos professores de Geografia, partindo da ideia dos elementos que são 

imprescindíveis para uma boa formação docente.  

A profissão docente é complexa, pois integra produção do conhecimento e 

relações humanas. Estas relações implicam ao docente construir um conjunto de 

estratégias que não se restrinjam a contribuir com o desenvolvimento cognitivo do 

estudante, mas também envolver-se em uma trama de dimensões culturais, sociais, 

políticas e psicológicas próprias do interagir com o outro.  

O professor educa educando-se, num processo de intercâmbio entre os diferentes 

sujeitos que interage no contexto escolar. E, neste sentido, a ação pedagógica se faz nos 

diferentes espaços, na sala de aula, nos corredores da escola, no pátio, na biblioteca, na 

sala de professores com os pares e, atualmente, na rede social. Enquanto sujeito social, o 

professor atua por meio do seu conhecimento específico de área, mas também da sua 

cosmovisão, que está relacionado com sua história vida e ideologias, não escapando do 

contexto socioespacial no qual está inserido, ou seja, além da dimensão intrínseca, 

relacionada à mediação de um conhecimento de área específico, está imbricado nele e 

na sua ação, suas dimensões pessoais, politicas, sociais, culturais e éticas. Portanto, falar 

do professor requer considerar esta complexidade, ou seja, os cursos de formação inicial 

e continuada não podem ignorar essas questões.  

Estas dimensões são fundamentais ao professor, não sendo diferente ao professor 

de Geografia que, observadas estas questões abrangentes, deve preocupar-se em 

desenvolver continuamente conhecimentos e saberes, seja no que diz respeito: a) ao 

conhecimento pedagógico, ou seja, como se dá o ensino-aprendizagem, elementos 

importantes ao processo de produção do conhecimento geográfico; b) conhecimentos 

dos conteúdos geográficos. Neste caso, é fundamental que nos cursos de formação, as 

disciplinas específicas propiciem o seu aprendizado, alicerçado à reflexão docente, ou 
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seja, como fazer a transposição didática
1
 deste conteúdo, conceito, habilidade, 

cumprindo a da função social da educação escolar, qual seja, formar cidadãos que 

possam ser, estar e agir no mundo criticamente. c) ensinar Geografia alicerçada no 

cotidiano, contextualizando-o; d) utilizar-se adequadamente das 

metodologias/linguagens próprias da Geografia, de modo a oferecer aos alunos 

diferentes possibilidades de leitura do mundo, por meio do raciocínio geográfico.  

Por isso mesmo, problematizar as dificuldades e potencialidades da formação de 

professores se faz necessário, tendo em vista qualificar positivamente o processo 

formativo seja nas universidades, seja na escola. É neste sentido, que defendemos que o 

processo de formação docente se dê a partir do estabelecimento da parceria entre 

universidade e escola, propiciando o intercâmbio entre professores em formação inicial 

e professores atuantes na rede básica, garantindo um canal de interlocução entre a 

academia e a escola, bem como a troca de saberes e experiências entre as duas 

instituições.  

Políticas públicas voltadas para esta articulação tendem a ter resultados mais 

positivos, seja por entrelaçar os dois momentos de formação, inicial e continuada, seja 

por aproximar as instituições. Recentemente, no Brasil, o Programa Institucional de 

Bolas de Iniciação a Docência (PIBID) inaugurou um novo formato de formação inicial 

e continuada desta natureza, por isso, nosso interesse em problematizá-lo neste trabalho. 

O PIBID, na medida em que propõe a interlocução entre universidade e escola e, 

desde a sua implantação, tem alcançado um número significativo de participantes do 

programa, não só nas Instituições Públicas, mas também nas Particulares sem fins 

lucrativos. Se por um lado, a proposta foi bem aceita pelas Instituições de Ensino 

Superior (IES) brasileiras, por outro, cabe-nos analisar em que medida esta política 

pública oferece as mudanças necessárias na pratica escolar e estabelecem novos 

horizontes à profissão do docente (atualização de conceitos, metodologias, habilidades, 

competências, valores, etc.). 

 Buscando contribuir com esta questão, nesta pesquisa, definiu-se como objetivo 

geral compreender os elementos que compõe a formação inicial do professor de 

                                                           
1
 Entende-se como transposição didática considerando seus fins educativos, a conversão dos conteúdos 

científicos em conteúdos que são melhor compreendidos pelos alunos na escola. Um desafio, é garantir 

nesta transposição uma comunicação acessível aos alunos, sem perder seu rigor científico. 
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Geografia e o papel do PIBID, na construção dos conhecimentos necessários a sua 

profissionalidade.  

Em relação ao objeto de estudo, formação inicial de professores de Geografia, 

optamos por compreender a profissionalidade docente e o papel do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência, PIBID, enquanto política pública neste 

processo. 

Enquanto recorte espacial de pesquisa, optamos por realizar a análise das 

produções e das experiências socializadas pelos programas PIBID de Geografia no 

Estado do Paraná, desenvolvidas pelas Universidades Públicas. E, em busca do 

entendimento mais profundo do funcionamento e dinâmica do programa, também 

verticalizamos a análise em um projeto, realizado pela Universidade Estadual do 

Centro-Oeste, UNICENTRO, unidade Guarapuava-PR. Entendemos que a análise de 

experiências do programa é um bom caminho para identificar suas potencialidades e 

limites, frente aos objetivos do programa. Consideramos também que nem todos os 

projetos seguem as mesmas opções teórico-metodológicas, conhecer e refletir sobre os 

resultados dos seus trabalhos é um caminho para identificar as tendências, valorizações 

e encaminhamentos dados nas diferentes dimensões dos saberes e conhecimentos 

priorizados no processo formativo.  

Como recorte temporal, optamos por analisar os resultados socializados pelos 

grupos PIBID nos eventos regionais, de 2012, 2014 e 2015. A escolha destes eventos foi 

justamente pelo registro das produções em Anais, pela abrangência regional e 

possibilidade de reunião de todos os projetos. Assim como, o acompanhamento 

processual do estudo de caso, PIBID-Geografia UNICENTRO Guarapuava, se deu entre 

2014 e 2015. Neste caso, o objetivo foi conhecer o programa de forma mais processual 

e profunda. 

A partir destas definições, elencamos objetivos específicos, a saber: 

a) Compreender os elementos que compõem a formação inicial de professores, 

de modo geral, e na Geografia em particular, no contexto de sua 

profissionalidade; 
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b) Verificar as contribuições do PIBID, enquanto política pública, na formação 

inicial do professor de Geografia; 

c) Identificar quais são as tendências teórico-metodológicos adotadas nos 

projetos PIBID no Paraná e suas contribuições para a formação inicial 

docente. 

 Como metodologia de pesquisa, optamos pela perspectiva qualitativa em 

educação, por meio da pesquisa documental e do estudo de caso sugerido por (GODOY, 

1995b; LÜDKE e ANDRÉ, 1986; BARDIN, 2011). Os resultados das reflexões da 

pesquisa estão divididos, nesta dissertação, em três capítulos, sendo o primeiro deles: 

As mudanças curriculares nos cursos de licenciatura e a profissionalidade docente: 

elementos para pensar a formação de professores de Geografia, no qual tratamos da 

natureza dos cursos de licenciatura em Geografia, as principais mudanças ocorridas 

curricularmente, por meio das alterações na legislação pertinente, os elementos que são 

importantes para o processo de formação inicial docente e a atual configuração dos 

cursos de formação de professores. Neste capítulo, também apresentamos o PIBID, 

como uma política pública voltada a formação inicial de professores, sua origem, 

objetivos e desenvolvimento, como a Geografia também passou a integra-se ao 

programa.  

O segundo capítulo refere-se aos Caminhos da Investigação, onde são 

detalhados os procedimentos metodológicos utilizados na elaboração da pesquisa, 

obtenção de dados e sua análise. Combinamos, análise documental, observação 

participante e analise de dados primários, obtidos por meio de questionários e 

entrevistas.  Os documentos analisados foram os artigos publicados pelos Pibidianos do 

curso de Geografia, nas duas edições do Seminário do PIBID do Paraná, dos anos de 

2012 e 2014, ocorridos nas cidades de Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, respectivamente, e 

as publicações do I Encontro Paranaense do PIBID de Geografia (IEPPG), na cidade de 

Guarapuava, em 2015. A observação participante se deu por meio do acompanhamento 

das atividades do grupo de PIBID Geografia– UNICENTRO, campus CEDETEG. 

 Para melhor entender o funcionamento do programa nas IES públicas do 

Paraná, também analisamos as informações obtidas por meio de questionários aplicados 

aos bolsistas do PIBID (acadêmicos) e entrevistas, com supervisores (do PIBID de 
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Guarapuava) e com os coordenadores do PIBID Geografia destas instituições, a saber: 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM), 

Universidade do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG), Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (UNICENTRO), Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) e 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

O terceiro capítulo apresenta: O PIBID no Estado do Paraná: limites e 

potencialidades na formação de professores de Geografia, sendo discutidos os 

resultados da pesquisa. Este capítulo se subdivide em quatro partes, sendo elas: Análise 

documental da produção dos pibidianos em eventos da área; Acompanhamento do 

PIBID UNICENTRO – Geografia; Análise dos dados obtidos com o questionário 

aplicados aos pibidianos e entrevistas com os coordenadores da área de Geografia do 

PIBID.  
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CAPÍTULO 1 - AS MUDANÇAS CURRICULARES 

NOS CURSOS DE LICENCIATURA E A 

PROFISSIONALIDADE DOCENTE: ELEMENTOS 

PARA PENSAR A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

GEOGRAFIA 
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1.1. Mudanças curriculares na Licenciatura em Geografia e a concepção da 

formação de professor  

 

Iniciamos a discussão sobre o profissional docente, por meio do seu espaço de 

atuação, ou seja, a escola. Para Dayrell (2001), a escola é um lugar onde ocorre o 

encontro de pessoas “iguais” em grupos, convivendo com pessoas diferentes de outros 

grupos, distinto daquilo que se vivencia na família e no trabalho. Além do encontro 

entre iguais e diferentes a escola deve dar o suporte para a formação completa do aluno, 

para que este, pense e atue criticamente no mundo. Cavalcanti (2013) ressalta ainda que 

a escola é o espaço onde ocorre a formação integral dos indivíduos, desenvolvendo suas 

capacidades intelectuais, emocionais e políticas.  

A escola é um ambiente que integra vários sujeitos sociais com funções e papéis 

diferentes, que atuam na sua gestão, na execução da merenda, da limpeza, da segurança, 

da biblioteca, na sala de aula, na quadra de esportes, etc. adultos, jovens e crianças, cujo 

objetivo é garantir um ambiente educativo e que se realize a educação escolar. 

Neste contexto, a escola é local de formação do professor enquanto profissional.  

Mizukami (2013, p. 23) afirma que: 

 

A docência é uma profissão complexa e, tal como as demais 

profissões, é aprendida. Os processos de aprender a ensinar, de 

aprender a ser professor e de se desenvolver profissionalmente são 

lentos. Iniciam-se antes do espaço formativo das licenciaturas e 

prolongam-se por toda a vida, alimentados e transformados por 

diferentes experiências profissionais e de vida. Assim, por excelência, 

a escola constitui um local de aprendizagem e de desenvolvimento 

profissional da docência. 
 

 

Azevedo et al (2012, p. 1014) afirmam que: “a formação de professores não 

pode ser pensada, desvinculada do espaço real em que se efetiva o seu campo prioritário 

de atuação profissional, ou seja, a escola”.  Biason (2013, p. 14455) complementa ao 

afirmar que: “[...] A escola, enquanto espaço de ensinar e aprender, deve ser o espaço do 

trabalho em formação também, o lugar em que os futuros professores possam construir 

sua profissionalização a partir de situações concretas”. No entanto, defende-se que esta 

prática na escola esteja alicerçada de uma boa fundamentação teórica. 
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Nesta linha de pensamento, é importante a contribuição de Soares (2001, p. 92-

93) quando afirma que o: 

 

[...] professor não é, certamente, apenas aquele que ensina em 

determinada área específica, professor é também aquele que atua na 

instituição social, política e cultural, que é a escola, participando 

(consciente ou inconscientemente, de maneira competente ou não) das 

lutas políticas que se travam nela e por ela, e das experiências sociais 

e culturais que se desenvolvem no contexto escolar – lutas e 

experiências que ensinam tanto quanto (ou mais do que?) as áreas 

específicas em que ensinam. [...] Muitas são as dimensões do 

profissional professor [...] sua formação deve, pois, abranger todas 

essas dimensões. Formar o professor não é apenas qualificá-lo em 

uma área específica, capacitá-lo teórica e metodologicamente para 

ensinar determinado conteúdo, mas é também formá-lo para enfrentar 

e construir a ação educativa escolar em sua totalidade. 

 

Neste sentido, se por um lado, é fundamental a boa formação profissional em sua 

especialidade, por outro, é tanto quanto importante ter uma qualificação que lhe permita 

compreender o todo da escola, que vai muita além de sua formação específica, isso 

significa que o professor compartilha vários saberes: o saber, o saber ser, e o saber fazer 

(LIBÂNEO, 1987). 

Segundo Gomes (2002), apoiando-se em Libâneo (1987), o saber, saber ser e o 

saber fazer, integram o pedagógico, o político e o técnico, e para desenvolvê-los é 

necessário compromisso político e competência técnica. Quando este compromisso 

político é com uma educação voltada para a transformação social e para a construção de 

uma sociedade democrática, entende-se que a escola deve instrumentalizar e dar 

condições para a formação de um cidadão crítico, consciente dos seus direitos e deveres.  

Mas para que haja a apropriação dos conhecimentos, elaborados e acumulados 

historicamente, por todos os segmentos sociais e não só para uma minoria 

economicamente privilegiada, é imprescindível competência técnica. Neste contexto, o 

processo de ensino-aprendizagem não pode ser mecânico, mas uma ação recíproca que 

envolva o contexto social escolar e não somente o interior da sala de aula, uma vez que 

os sujeitos envolvidos neste processo, professor e aluno, são influenciados por 

condições intraescolares (coordenação, direção, materiais pedagógicos, equipamentos, 

bibliotecas etc.) e condições extraescolares (políticas educacionais, condições 

socioeconômicas da sociedade) que devem ser consideradas para que se possam atingir 

os objetivos pedagógicos, qual seja: a produção do conhecimento (GOMES, 2002).  
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No que se refere ao saber específico, também ele é fundamental, sem o qual o 

professor não protagoniza. Para isso, cada professor deve conhecer epistemológica e 

metodologicamente sua área, entendendo seu papel no currículo, bem como sua 

contribuição para o ensino. 

No caso, da Geografia, nosso foco de atenção neste estudo, ela tem sua parte no 

processo pedagógico escolar, contribuindo no que se refere ao desenvolvimento do 

olhar geográfico e da leitura/reflexão do mundo. 

De acordo com Cavalcanti (2013, p. 59), temos que:  

 

[...] a tarefa da escola é a de propiciar instrumentos para a reflexão 

teórica, por meio dos conteúdos, para que os alunos desenvolvam um 

pensamento geográfico, um ‘olhar geográfico’ e com ele, possam 

fazer um elo entre o que acontece no lugar – mundo vivido – em que 

vivem seu cotidiano – e os outros lugares do mundo – o que é possível 

pelo pensamento teórico, pelo pensamento conceitual. 

 

 

Logo, a tarefa do professor de Geografia é atender a demanda social que a escola 

anseia. Para Cavalcanti (2015) “[...] A escola tem de ajudar o estudante a entender o 

espaço público como uma produção social, um direito e uma responsabilidade de todos. 

O professor forma cidadãos quando dá subsídios para a turma participar 

conscientemente da vida social”. Ou seja, cabe ao professor de Geografia fazer com que 

os alunos compreendam que a sociedade é produto da ação do ser humano, e que essa 

relação é objeto de estudo da Geografia.  

Para isso, a Geografia dispõe dos seus conceitos, linguagens e metodologias 

próprias, assim como os empresta de outras áreas, quando na abordagem interdisciplinar 

de temas necessários ao entendimento do mundo, seja quanto a organização da 

sociedade, seja como essa se apropria da natureza. Há uma especificidade da Geografia, 

a qual seu professor deve dominar. Sobre isso, abordaremos mais adiante. 

Esse domínio, porém, está condicionado ao aprender constante deste professor, 

assim como, em parte, está relacionado à sua formação. 

Mas de que maneira a formação desses professores tem ocorrido?  

Desde a criação dos primeiros cursos de formação de professores de Geografia, 

ainda em 1934
2
, foi possível identificar algumas alterações pontuais, mas não muito 

                                                           
2
 Criados no governo de Getúlio Vargas através do Decreto nº. 19.851 de 11 de abril de 1931 (SILVA, 

2010). Através desse decreto estabeleceu-se o sistema universitário brasileiro, com as primeiras 
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significantes no modelo de formação adotado pelas inúmeras instituições de formação 

de professores.  

A primeira faculdade a abrigar um curso de graduação em Geografia foi a 

Universidade de São Paulo (USP), no ano de 1934. Depois a Universidade do Distrito 

Federal (atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ) em 1938. Para Silva 

(2010, p. 4)):  

Antes da criação destes cursos, a Geografia não existia nas escolas 

formais e, quando passou a ‘existir’, não contava com uma 

organização institucional do ponto de vista da autonomia curricular e, 

sobretudo, da existência de uma carreira profissional docente 

responsável pelo ensino desta matéria [...]  

Destaca-se a importância da abertura desses cursos de licenciatura em Geografia, 

na construção da identidade dos professores. Vale ressaltar, também, que a abertura dos 

primeiros cursos, principalmente o da USP, sofreu grande influência do pensamento e 

da produção científica geográfica francesa, apoiada na escola lablachiana e na 

metodologia positivista, já que é da França que advém o primeiro quadro de docentes 

universitários
3
. Os estudos/trabalhos, desse princípio, tratavam de estudos regionais e 

buscavam explicações objetivas e quantitativas da realidade de maneira fragmentada, ou 

seja, estudos do quadro natural, econômico e humano, sem relacionar um aspecto ao 

outro (FARENZENA et al, 2001). 

Logo, a escola geográfica francesa adentra os estabelecimentos brasileiros de 

ensino, por um lado, através da produção teórica nas universidades. De outro, pela 

prática dos licenciados, que se apropriaram dos manuais didáticos desenvolvidos por 

seus professores (JUNIOR, 2002). O ensino de Geografia nesse momento era descritivo, 

enciclopédico, distante da realidade do aluno e mnemônico, ou seja, se baseava em 

decorar os nomes de rios, planaltos e outros aspectos da natureza (VESENTINI, 2004).  

                                                                                                                                                                          
faculdades de educação, ciências e letras. Esse sistema nasceu com o objetivo de desenvolver a cultura 

filosófica e cientifica e formar professores secundários. Em 1934 surgiu o primeiro curso de graduação 

em Geografia do Brasil, na Universidade de São Paulo (USP), buscando, sobretudo a cientificidade, 

legitimidade e a inserção da profissão na modernidade (ANTUNES, 2010, p. 4). 
3
 De acordo com Machado (2002) “É importante registrar que o estabelecimento da Geografia 

universitária na década de 1930 foi produto da modernização política e institucional promovida pelo 

Governo Vargas, que acabou atingindo diversos setores da sociedade e se manifestando na criação de 

inúmeros órgãos administrativos de caráter regulador, com objetivos centralizadores, desenvolvimentistas 

e nacionalistas. Não apenas o ensino superior recebe grande impulso, mas a vida política, econômica e 

cultural do país”. 
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Todo esse inicio antecedeu a primeira reestruturação dos cursos de formação de 

professores de Geografia, que ocorreu no governo de João Goulart, com a criação da lei 

nº. 4.024/61, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passando a 

exigir um currículo mínimo em nível nacional para todos os cursos de graduação.  De 

acordo com Silva (2010, p.5): 

 

A partir de então, o curso de licenciatura em Geografia passou ter 

quatro anos de duração e uma organização curricular mínima, 

composta por seis áreas de conhecimento: Geografia Física; Geografia 

Biológica ou Biogeografia; Geografia Humana; Geografia Regional; 

Geografia do Brasil; Cartografia, além de duas matérias optativas, 

selecionadas entre as seguintes áreas: Antropologia Cultural; 

Sociologia; História Econômica Geral e do Brasil; Etnologia e 

Etnografia do Brasil; Fundamentos de Petrografia, Geologia e 

Pedologia; Mineralogia e Botânica. 

 

É possível observar que essa lei propunha um currículo de caráter mais técnico-

científico, porque apesar de ser para um curso de formação de professores de Geografia 

não exigia nenhuma área/disciplina voltada para a formação didático-pedagógica do 

profissional docente.  

O período de reestruturação da formação de professores no Brasil foi 

interrompido com a ascensão dos militares ao poder em 1964. Se, anteriormente, pouco 

se priorizava a formação pedagógica do professor, aliada a formação científica, após o 

golpe militar a situação piorou, colocaram esses dois tipos de formação em lados 

opostos. Isso se deu, principalmente, por meio da separação dos cursos em bacharelado 

e licenciatura. A partir daí as licenciaturas sofreram diferenciações: licenciatura curta, 

responsável pela formação de professores do primeiro grau (antiga 5ª a 8ª séries, atual 6º 

ao 9º ano) e licenciatura plena, para o segundo grau (ensino médio). 

Além da reforma no ensino superior, o ensino básico passou por grandes 

reformulações nesse período. A consequência mais grave dessa reformulação foi a 

retirada da Geografia e da História do currículo oficial das escolas. A partir da 

promulgação da lei nº. 5.692/71
4
 se efetivou a eliminação dessas disciplinas do 

currículo, e a criação dos Estudos Sociais.  

                                                           
4
 A partir da lei nº. 5.692/71 além de instituir a disciplina de Estudos Sociais, trouxe para o ensino de 

primeiro e segundo graus um currículo definido de acordo com um núcleo comum composto por três 

áreas, sendo elas: Comunicação e Expressão, Estudos Sociais e Ciências.  
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Com a criação dos Estudos Sociais, os cursos superiores de Geografia tiveram 

que reforçar ainda mais a separação das duas modalidades de formação, bacharelado e 

licenciatura. A primeira especialidade seria responsável pela formação de 

pesquisadores, técnicos e professores universitários. A segunda, dos professores de 

educação básica. Essa separação causou sérios danos à Geografia escolar, devido à 

minimização que a formação de professores de Geografia sofreu e ainda hoje sofre 

perante o bacharelado. 

As reformas educacionais promovidas já na década de 1990, mais 

especificamente em 1996, com a Lei nº. 9.394/96 que instituiu as Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) e com as Diretrizes Curriculares Nacionais, não trouxeram grandes 

avanços para os cursos de formação de professores para atender a demanda que a 

realidade exigia.  

Enquanto isso, a Geografia escolar passou nas décadas de 1980 e 1990 por 

muitos questionamentos, sendo importante a influencia epistemológica da Geografia 

Crítica, ao defender uma Geografia contextualizada e que contribuísse na formação do 

cidadão, problematizando o valor daquela Geografia descritiva e pretensamente 

“neutra” que ainda imperava nas escolas.  

A obrigatoriedade de 300 (trezentas) horas de prática de ensino, entrou em vigor 

a partir do Parecer nº 28/2001, do Conselho Nacional da Educação, de 18 de janeiro de 

2001. De acordo com o parecer, às 300 horas como componente curricular teriam:  

[...] necessariamente a marca dos projetos pedagógicos das 

instituições formadoras, ao transcender a sala de aula para o conjunto 

do ambiente escolar e da própria educação escolar, pode envolver uma 

articulação com os órgãos normativos e com os órgãos executivos dos 

sistemas (BRASIL, 2001, p. 9).  

Uma característica dos cursos de formação de professores, sobretudo das 

universidades públicas, é o investimento em um modelo de formação inicial, que 

prioriza a pesquisa como forma principal de produção de conhecimento, em detrimento 

das atividades de ensino, mesmo nos cursos de formação de professores. Não queremos 

dizer que a pesquisa não seja importante, mas quando ela é dissociada do seu objetivo 

maior – neste caso, a formação de professores – sua contribuição pode ser minimizada. 

O problema está, principalmente quando, o profissional docente, necessariamente, não 

reelabora este conhecimento na sua prática pedagógica escolar. Isso geralmente 

acontece quando há uma compreensão onde valoriza-se um conhecimento específico da 
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área, em detrimento, daqueles vinculados a atuação do professor. Podemos nominá-la 

como “licenciatura-técnica”.  

No nosso entendimento, a “licenciatura-técnica” está alicerçada na pesquisa 

como única produtora de conhecimento, além do predomínio das disciplinas duras em 

detrimento das didático-pedagógicas, criando a ilusão de que para ser um bom 

professor, é necessário somente que o licenciando adquira os conhecimentos específicos 

do que vai ensinar. Ou seja, quando “não há o reconhecimento da profissão de 

professor”. Essa questão era ainda mais gritante, quando era minimizado o papel das 

disciplinas pedagógicas no Currículo. 

Se por um lado, o acréscimo das 300 horas, foi um avanço diante da realidade 

anterior, por outro, pouco resolveu a formação do professor. Uma vez que a tendência 

foi a formação de um licenciado como meio-bacharel, que via de regra, negava o saber 

prática dos professores (Menezes, 1986). Isso porque, os currículos tenderam a 

organizar-se de forma que as disciplinas específicas da área concentravam-se nos três 

primeiros anos, e as pedagógicas, no último ano, comumente denominado 3+1. 

As mudanças de concepção da formação de professores, tem sido um processo 

complexo, uma vez que está imbricada ao contexto social brasileiro, a entendimento do 

papel da escola e do próprio professor na educação escolar.  

O sistema conhecido como 3 + 1, foi modificado a partir das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN’s), em 2002, na qual ampliou-se a carga horária de 

estágio e de prática pedagógica, de 300 horas para 800 horas. O chamado sistema 3 + 1 

é um sistema que era empregado nos cursos de licenciatura, que consistia em três anos 

de disciplinas específicas da ciência em que estava se especializando (Geografia, 

história, química, etc.) as chamadas disciplinas duras, e um ano, geralmente o último, 

com disciplinas didático-pedagógicas.  

As DCN’s de 2002 trouxeram importantes alterações na questão do Estágio 

Supervisionado, principalmente no que se refere à inclusão de mais horas de estágio e 

prática de ensino e, também da inserção do acadêmico no ambiente escolar já nas 

primeiras séries do curso de formação. As mudanças foram substantivas do ponto de 

vista quantitativo, com 400 horas de estágio supervisionado somadas a 400 horas de 

práticas de ensino. Porém, do ponto de vista qualitativo, ainda não se têm um 

diagnóstico se estas alterações refletiram na melhoria da formação. Borges (2004) 
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ressalta que “percebeu-se que essa estratégia isolada, é frágil diante da cultura 

universitária alicerçada em bases disciplinares”. 

A proposta das DCN’s visou incorporar a discussão pedagógica já nas séries 

iniciais dos cursos de licenciatura, e com isso, provocar um debate interno sobre a 

formação de professores. De fato, sua incorporação promoveu o debate, contudo, no 

lugar de uma ampla revisão da formação, em muitas estruturas curriculares, foi sendo 

incorporado o conteúdo pedagógico no âmbito das disciplinas curriculares específicas, 

como forma de agregar o quantitativo exigido, sem necessariamente alterar-se a prática.  

Em suas pesquisas sobre a inserção desse quantitativo de horas de prática de 

ensino nos cursos de formação, Santos e Compiani (2009), analisando as propostas das 

universidades estaduais dos Estados do Paraná e São Paulo, apontam que cada IES tem 

incorporado de diferentes maneiras essa carga horária. Algumas incorporam como parte 

das disciplinas de conteúdos específicos, outras em disciplinas de conteúdos específicos 

e conteúdos pedagógicos e ainda outras que as distribuem como disciplinas ao longo do 

curso. Para os autores, a preocupação está mais em adequar as grades curriculares às 

resoluções/ legislações, do que como essa carga horária vem contribuir no processo de 

formação de professores.  

De acordo com os autores:  

 

Vale ressaltar que apesar do aumento da carga horária de 800 horas 

conforme a Res. CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 trazer, em 

nosso entendimento, avanços no sentido de dar uma identidade aos 

cursos de licenciatura, há dificuldade de entendimento por parte dos 

professores com o conceito de prática como componente curricular. 

Constatamos que a ideia de prática foi interpretada pelas 

universidades pesquisadas mais para atender as necessidades de 

adequação de grade curricular do que à formação dos futuros 

professores que atuarão na escola básica (SANTOS e COMPIANI, 

2009, p. 2).  

  

Isso não quer dizer que não foi importante a ampliação da carga horária de 

estágio e prática pedagógica. Porém, a mudança da lei dissociada da alteração da 

concepção de estágio e também da prática, tampouco poderá repercutir em 

transformações pedagógicas significativas. 

Cabe aqui questionar também, qual o papel desempenhado pelo estágio 

supervisionado no processo de construção da profissionalidade docente.  

Mello (2000), ao discutir o processo de formação de professores afirma que os 

cursos de formação de professores:  
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[...] são ministrados num contexto institucional distante da 

preocupação com a educação básica, que não facilita nem mesmo a 

convivência com pessoas e instituições que conhecem a problemática 

desta última. Os professores formadores que atuam nesses cursos, 

quando estão em instituições de qualidade, são mais preocupados com 

suas investigações do que com o ensino em geral, e menos 

interessados ainda no ensino da educação básica. (MELLO, 2000, p. 

100). 

A autora ainda analisa esta formação, no contexto da relação teoria e prática, 

associando-a, ao conceito de competência. Para ela:  

[...] competência se constrói em situação; não é “conhecimento de”, 

muito menos “conhecimento sobre”, mas é conhecimento que pode ser 

mobilizado para agir e tomar decisões em situações concretas. 

Situações da vida real envolvem sempre um componente 

imponderável e imprevisível. No ensino, isso é mais do que 

verdadeiro. (MELLO, 2000, p. 104). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica de 2002, no seu artigo doze, indica sobre a prática no currículo:  

§ 1º - A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um 

espaço isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do 

curso; § 2º - A prática deverá estar presente desde o início do curso e 

permear toda a formação do professor. § 3º - No interior das áreas ou 

das disciplinas que constituírem os componentes curriculares de 

formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua 

dimensão prática. (BRASIL, 2002, p. 53-54). 

 

A preocupação com o processo de formação inicial de professores ganhou 

destaque e importantes avanços ocorreram, vemos isso expresso na LDB (1996) e nas 

DCN’s (2002).  A Geografia, assim como os outros cursos de licenciatura, acompanhou 

estas mudanças e buscou se adequar aos processos de formação inicial de professores.  

Contudo, não significa que as mudanças resolveram os problemas (AZEVEDO 

et al, 2012; CAVALCANTI, 2002). Isso porque, embora os cursos tiveram que inserir  

as práticas pedagógicas nas séries iniciais dos cursos, muitos deles, ainda ficaram presos 

a divisão das matérias chamadas “duras”, que são próprias da Geografia, como a 

Cartografia, Epistemologia, Geomorfologia, Geografia Urbana, Geologia, Hidrologia, 

etc., e as disciplinas didático-pedagógicas, como a didática e a prática de estágio.  

O que ocorre na adoção desse modelo de formação é a deficiência e a falta de 

atendimento às demandas sociais, tendo em vista que o processo de formação fica 

dissociado. Teoria e prática não se encontram. Permanecendo cada uma em sua caixa 

isoladamente, como se fosse possível em um curso de licenciatura ambas estarem 
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desconexas. Mas o problema está longe de ser solucionado, porque, embora se 

reconfigurasse o modelo, com as DCN’s (2002), via de regra, a separação continua 

dentro das disciplinas, que não trabalham os conteúdos duros associados à prática 

pedagógica. Ou seja, reproduz-se um modelo que valoriza o conteúdo disciplinar, 

separado do conteúdo pedagógico.  

A partir da Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, provocou a 

separação das modalidades dos cursos de licenciatura e bacharelado nas instituições de 

ensino superior. “Modificando o antigo formato dos currículos com apenas uma entrada 

e duas saídas (em Y) para os currículos com entradas e saídas diferentes (paralelos I I)” 

(BATISTA 2015, p.31). As mudanças dificultaram o modelo 4+1, por exemplo, a 

conclusão da modalidade bacharelado em quatro anos conseguindo a habilitação em 

licenciatura em um ano, ou vice-versa, licenciatura seguida de bacharelado. Primeiro 

pela especificidade definida na resolução, a necessidade de incluir disciplinas 

pedagógicas ao longo do curso e não apenas nos primeiros ou últimos anos. No caso do 

Bacharelado, a exemplo da Geografia, para habilitar o profissional em algumas 

atribuições profissionais, ligadas ao geoprocessamento, por exemplo, foi necessário 

ampliar a carga horária em algumas disciplinas, também dificultando a conclusão das 

duas modalidades em 05 anos. Mesmo assim, algumas universidades mantiveram o 

modelo e o tema está longe do consenso, havendo defesas para os dois modelos, 

independência ou complementação. O fato é que, com estas mudanças, no âmbito da 

Geografia as dualidades voltaram a ser pauta de debate. 

Com esse novo panorama estabelecido, os cursos de formação desses dois 

profissionais, geógrafo e licenciado em Geografia, se especializaram. Batista (2015, p. 

35-36), ao referir-se sobre as políticas de Estado e de Mercado relativas ao 

desenvolvimento educacional no Brasil, afirma que:  

No caso do Bacharelado a formação volta-se à especialização (alto 

grau de conhecimento específico e fragmentação das áreas do saber); 

apropriação tecnológica (sob a perspectiva do treinamento); e 

reprodução das determinações sociais, políticas e econômicas para o 

planejamento do ordenamento territorial (perspectiva mecanicista de 

trabalho na execução de políticas Públicas e/ou exigências privadas 

com vistas ao aporte de recursos econômicos e da natureza).  

No caso da Licenciatura, a formação parece deslocar-se de um debate 

sobre o significado de ensinar-se Geografia (a crítica construída sobre 

as origens de uma Geografia aliada à um projeto de Estado Nação e a 

necessidade de constituir uma Geografia que explique os fundamentos 

dos territórios, lugares e paisagens para sua transformação) para 

discutir-se como trabalhar formas de inserção social de sujeitos 
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marginais à realidade escolar, sem, contudo, compreender os 

significados de sua marginalização.   

 

De modo geral, esta proposição induz a ideia da formação do Bacharel com 

destaque à técnica, enquanto ao licenciado a prioridade na formação humanista, embora 

segundo o autor, nos dois casos, as políticas tendem a esquivar-se de uma formação 

crítica. Se abstrairmos a questão fundamental da formação crítica, ainda assim, caberia 

o seguinte questionamento: não estaria este profissional fragilmente formado? Ou seja, 

não só não resolvemos nossas outras dicotomias internas, como a Geografia Física e 

Geografia Humana como estamos legitimando a separação entre o técnico e o humano. 

Entendemos que é necessária a formação integral do geógrafo, técnica e 

humanista, que não pode ser fragmentada na universidade em duas formações 

estanques: licenciado e bacharel. É preciso fazer estas formações dialogarem. Um 

licenciado bom tecnica e humanisticamente, capaz de intervir criticamente na educação 

escolar, e um geógrafo, bem formado humanisticamente e tecnicamente para atender as 

demandas do mundo globalizado, de forma a ter um compromisso com a sociedade e 

não com o mercado. 

Ainda sem resolver os dilemas das Diretrizes de 2002, uma nova lei foi 

instituída, por meio da resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, a qual propõe novas 

dimensões. Os cursos terão dois anos para atender esta nova regulamentação. Nesta 

resolução encontramos no seu artigo 13, inciso 1º, a referência sobre o quantitativo de 

horas mínimas para os cursos de formação inicial do magistério da educação básica em 

nível superior, que são 3.200 (três mil e duzentas) horas, sendo elas divididas em 8 

(oito) semestres ou 4 (quatro) anos (BRASIL, 2015). Dando continuidade à redação 

deste inciso, temos a distribuição desta carga horária da seguinte maneira: 

 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

distribuídas ao longo do processo formativo; II - 400 (quatrocentas) 

horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e 

atuação na educação básica, contemplando também outras áreas 

específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição; 

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às 

atividades formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos 

I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de curso da 

instituição; IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de 

aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, 

conforme núcleo definido no inciso III do artigo 12 desta Resolução, 

por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão e 
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da monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da instituição 

(BRASIL, 2015, p. 11). 

 

O inciso 3º do mesmo artigo, destaca a garantia de uma relação entre teoria e 

prática efetiva nos cursos de formação inicial, sendo que ambas forneçam os “elementos 

básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à 

docência” (BRASIL, 2015).  

A resolução do Ministério da Educação (MEC) compreende a docência como: 

 

[...] ação educativa e como processo pedagógico intencional e 

metódico, envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e 

pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que se 

desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos, 

linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida 

formação científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e 

construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante 

entre diferentes visões de mundo (BRASIL, 2015, p. 3). 

 

Tal cenário, no qual se encontra atualmente a formação de professores, mesmo 

com algumas modificações importantes que têm ocorrido, é consequência de uma série 

de acontecimentos históricos que transformaram os cursos de formação conforme os 

contextos aos quais estavam inseridos. 

   

1.2. Profissionalidade docente: elementos necessários à prática pedagógica 

do professor de Geografia 

 

Mas, afinal, qual seria o melhor caminho a seguir para que se tenha um curso de 

licenciatura com um bom profissional docente? De acordo com a resolução n. 2 de 1º de 

julho de 2015, já citada anteriormente, o MEC destaca as dimensões necessárias ao 

profissional do magistério da educação básica, sendo elas: dimensões técnica, política, 

ética e estética que devem ser trabalhadas de forma bastante sólida durante o processo 

de formação. No entanto, não especifica cada uma dessas dimensões. 

García (1999) destaca que os conhecimentos profissionais indispensáveis para a 

formação de professores estão alocados em quatro grupos distintos, são eles: 1) 

conhecimento pedagógico; 2) conhecimento de conteúdo; 3) conhecimento didático do 
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conteúdo e; 4) conhecimento do contexto
5
. Logo, a ausência de qualquer um dos 

conhecimentos citados, comprometeria a prática profissional docente.  

Para o autor, o conhecimento pedagógico é aquele relacionado ao processo de 

ensino-aprendizado dos alunos, considerando entre outras coisas, o planejamento 

curricular e do ensino, legislação educacional e avaliação; O conhecimento de conteúdo 

se refere àqueles conteúdos próprios de cada ciência, os conceitos e temas, peças-chave 

na compreensão do objeto em estudo, afinal não se pode ensinar algo sem conhecê-lo 

profundamente; O conhecimento didático do conteúdo seria, portanto, a junção do 

conhecimento pedagógico e do conteúdo, ou seja, de que maneira se trabalharia o 

conteúdo para que houvesse melhor compreensão por parte dos alunos; e o 

conhecimento do contexto, imprescindível para entendimento do objeto na sua relação 

com a sociedade historicamente determinada, da qual faz parte. Refere-se ao conhecer e 

compreender o local e o momento histórico no qual se insere o público (discentes) com 

o qual o profissional atuará. Sobre estas questões, no que tange à Licenciatura em 

Geografia, Lopes (2011, p. 310) afirma que: “a tarefa de ensinar Geografia exige que o 

professor domine, simultânea e integradamente, seus temas e conteúdos, sua 

significância social, seu sentido pedagógico e as formas mais adequadas de, em um 

determinado contexto, representá-lo aos alunos”.  

De acordo com o Lopes (2012), é importante destacar que: 

Não basta saber Geografia e dominar os conhecimentos dessa ciência, 

é fundamental saber e aprender ensiná-la continuamente. É 

indispensável, nesse mesmo processo, renunciar a modelos 

idealizados de escola, de professores e de alunos, resistindo à adoção 

de modelos ou esquemas apriorísticos que não possuem sustentação 

social, uma base real. Trata-se, enfim, de incorporar, em um fluxo 

contínuo, saberes que permitam subsidiar o trabalho pedagógico. É 

preciso, enfim, estar aprendendo a ensinar permanentemente e 

investindo nos processos de produção de saberes e de identidade 

profissional (LOPES, 2012, p. 317). 

 

Para Richter (2013), além destes, o professor de Geografia deve exercer a prática 

da pesquisa. Segundo ele, são três elementos fundamentais, que o professor precisa 

dominá-los de maneira bastante articulada, o conteúdo e conhecimento científico, a 

prática pedagógica e o exercício da pesquisa.  

                                                           
5
 A ordem dos conhecimentos profissionais citados pelo autor, não se refere ao grau de importância que 

ele confere a cada um deles. Havendo equivalência entre eles.  
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A pesquisa é essencial ao processo de construção do conhecimento científico, 

principalmente nas escolas. No entanto, o que se percebe é que a prática docente, por 

vezes, se esquece desse elemento nas escolas. Ou seja, quando se coloca a importância 

da pesquisa no ensino, se trata de repensá-la na própria formação do professor. Se ela é 

valorizada no contexto do bacharel, pouco tem imersão na licenciatura, enquanto cerne 

da formação do professor. A pesquisa nos cursos de licenciatura, contudo, deveriam ter 

como interesse a formação do pesquisador da/na prática pedagógica e, não como algo 

que só se faz nas Universidades e/ou nas Instituições de pesquisa, e não operacionais na 

prática profissional do professor. 

Shulman
6
 (2005, p. 11) afirma que os conhecimentos necessários ao professor, 

são: amalgama.  

Conocimiento del contenido; Conocimiento didáctico general, 

teniendo en cuenta especialmente aquellos principios y estrategias 

generales de manejo y organización de la clase que trascienden el 

ámbito de la asignatura; Conocimiento del currículo, con un especial 

dominio de los materiales y los programas que sirven como 

“herramientas para el oficio” del docente; Conocimiento didáctico 

del contenido: esa especial amalgama entre materia y pedagogía 

que constituye una esfera exclusiva de los maestros, su propia 

forma especial de comprensión profesional; Conocimiento de los 

alumnos y de sus características; Conocimiento de los contextos 

educativos, que abarcan desde el funcionamiento del grupo o de la 

clase, la gestión y financiación de los distritos escolares, hasta el 

carácter de las comunidades y culturas; y Conocimiento de los 

objetivos, las finalidades y los valores educativos, y de sus 

fundamentos filosóficos e históricos.
7
 (Grifo nosso). 

Ainda de acordo com o autor, a principal categoria em que o professor deve se 

atentar é a do conhecimento didático do conteúdo. É a mistura do conteúdo específico 

com a didática.   É através dele que o professor orientará suas ações em sala de aula 

                                                           
6
 Shulman é formado em Filosofia e em Psicologia pela Universidade de Chicago, EUA. Lançou a 

concepção conceitual de “conhecimento pedagógico do conteúdo” que desencadeou uma nova fase de 

investigação sobre formação de professores e ensino nos EUA. Sua proposição deu suporte ao 

desenvolvimento de um modelo para um conselho nacional para o ensino.  
7
 Tradução livre: Conhecimento do conteúdo; conhecimentos gerais didática, tendo em conta 

especialmente os princípios gerais e as estratégias de gestão e organização da sala de aula que vão além 

do âmbito do assunto; Conhecimento do currículo, com um domínio especial de materiais e programas 

que servem como "ferramentas do oficio" dos professores; Conhecimento pedagógico do conteúdo: que é 

a mistura da matéria e da pedagogia é uma esfera exclusiva dos professores, sua própria forma especial de 

conhecimento profissional; Conhecimento dos alunos e suas características; Conhecimento de contextos 

educativos, que vão desde o funcionamento do grupo ou classe, a gestão e o financiamento dos distritos 

escolares, ao caráter das comunidades e culturas; e do conhecimento dos objetivos, metas e valores 

educacionais e suas bases filosóficas e históricas. 



- 38 - 

 

para conduzir a aula de maneira mais contextualizada, logo, é o fator responsável pela 

facilidade ou dificuldade em aprender temas específicos das disciplinas.  

Tardif e Raymond (2000) falam da pluralidade na construção do saber 

profissional. Estes são ligados aos lugares, instituições formadoras, instrumentos de 

trabalho e experiência profissional. Segundo os autores:  

[...] pode-se constatar que os diversos saberes dos professores estão 

longe de serem todos produzidos diretamente por eles, que vários 

deles são de um certo modo “exteriores” ao ofício de ensinar, pois 

provêm de lugares sociais anteriores à carreira propriamente dita ou 

fora do trabalho cotidiano. Por exemplo, alguns provêm da família do 

professor, da escola que o formou e de sua cultura pessoal; outros vêm 

das universidades; outros são decorrentes da instituição ou do 

estabelecimento de ensino (programas, regras, princípios pedagógicos, 

objetivos, finalidades etc.); outros, ainda, provêm dos pares, dos 

cursos de reciclagem etc. Nesse sentido, o saber profissional está, de 

um certo modo, na confluência entre várias fontes de saberes 

provenientes da história de vida individual, da sociedade, da 

instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de 

formação, etc. (TARDIF e RAYMOND, 2000, p.215). 

 

Saberes dos Professores Fontes Sociais de Aquisição Modos de integração no 

trabalho docente 

Saberes pessoais dos professores Família, ambiente de vida, a 

educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior 

A escola primária e secundária, 

os estudos pós-secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela 

socialização pré-profissionais 

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, os 

estágios, os cursos de 

reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissionais nas 

instituições de formação de 

professores 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

Na utilização das “ferramentas” 

dos professores: programas, 

livros didáticos, cadernos de 

exercício, fichas, etc. 

Pela utilização das ferramentas 

de trabalho, sua adaptação às 

tarefas 

Saberes provenientes de sua 

própria experiência na profissão, 

na sala de aula e na escola 

A prática do ofício na escola e 

na sala de aula, a experiência dos 

pares, etc. 

Pela pratica do trabalho e pela 

socialização profissional 

Quadro 01 – Saberes dos professores 

Fonte: Adaptado de Tardif e Raymond (2000) 

Org.: SENE, M.W., (2016). 

 

Os autores nos remetem a pensar os diversos elementos que constituem o saber 

docente e que não podem ser deixados de lado, pois nos cursos de formação inicial de 

professores, tende-se a reforçar a importância da consideração, pelo professor, do 

conhecimento prévio dos alunos, mas, via de regra, nos cursos de formação inicial e 
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continuada de professores, esta recomendação é esquecida. Diversos autores destacam a 

importância de determinadas áreas no processo formativo de professores de Geografia. 

São elas: conhecimentos geográficos específicos; conhecimentos pedagógico-didáticos 

e estágio supervisionado. Para Steinke e Carvalho (2013), estas três áreas articuladas 

possuem desdobramento diferenciado no âmbito do currículo em que se insere, 

sobretudo no que diz respeito à carga horária mínima e ao cumprimento de 

competências e habilidades, que varia de instituição para instituição em âmbito 

nacional.  

Entre as mudanças significativas na ciência geográfica, as quais têm sido 

defendidas pelos estudiosos do ensino de Geografia, tem sido a valorização dos 

conceitos no currículo, de modo a permitir a construção do raciocínio geográfico pelo 

aluno. Dentre estes conceitos geográficos estão: espaço geográfico, paisagem, lugar, 

território, região, natureza e sociedade, escala e rede geográfica (PIRES E ALVES, 

2013, p. 241). Ainda de acordo com as autoras, é a partir da compreensão/apreensão dos 

conceitos que se torna possível uma leitura do espaço geográfico e pensar a 

complexidade do mundo, para além da dimensionalidade empírica.  

Para Cavalcanti (2013), os conceitos são para os geógrafos e professores de 

Geografia, instrumentos simbólicos, “[...] como se tivesse, como um especialista em um 

campo de conhecimento, algumas lentes que o auxiliam a ‘ver’ a realidade [...]” 

(CAVALCANTI, 2013, p. 54). Ou seja, os conceitos são importantes para a 

compreensão da realidade em que vivenciamos, mas, sobretudo, de estabelecer relação 

entre o espaço vivido com as diferentes escalas geográficas. 

Para Pires e Alves (2003) os conceitos possuem seis características que são 

importantes no processo de produção do conhecimento. Nesse sentido, temos que os 

conceitos precisam: 1) significar – que é organizar os sentidos do real, daquilo que 

existe, do concreto; 2) generalizar – onde é possível estabelecer relações entre o geral e 

o particular; 3) classificar – agrupar objetos que possuam singularidades entre si; 4) 

abstrair – separar ou extrair o entendimento central do que se estuda/analisa; 5) 

interligar – estabelecer relações entre a realidade e os fenômenos e; 6) analisar/sintetizar 

– onde se compreende e se reflete os principais aspectos.  

Faz-se necessário compreender que os conceitos geográficos só possuem sentido 

se estiverem aliados à produção e disseminação de conhecimento, seja ele na 

universidade, enquanto agente do processo de formação inicial de bacharéis e 
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licenciados, seja na escola, onde os alunos utilizam-nos para a leitura do espaço vivido. 

Os conceitos são como fios condutores no processo de compreensão da realidade, 

associando os conhecimentos teóricos aos práticos, ou seja, aquilo que se aprende na 

universidade ou na escola, com o mundo em que se inserem os profissionais ou os 

alunos. 

Os conceitos geográficos são importantes articuladores no processo de 

compreensão de mundo, tão almejada pelos professores de Geografia para seus alunos. 

Entender que cada conceito tem um porque de existir é fundamental. Cavalcanti (2015) 

ainda afirma que: “[...] O conceito não se forma na cabeça de uma criança quando lhe é 

ensinado. Ele é elaborado à medida que os estudantes o constroem. Em outras palavras: 

você dá o conteúdo e, com base nele, a turma elabora o conceito” (p.2). 

Corrêa (2012, p. 16), por sua vez, afirma que:  

Como toda ciência a Geografia possui alguns conceitos-chave, 

capazes de sintetizarem a sua objetivação, isto é, o ângulo específico 

com que a sociedade é analisada, ângulo que confere à Geografia a 

sua identidade e a sua autonomia relativa no âmbito das ciências 

sociais. Como ciência social a Geografia tem como objeto de estudo a 

sociedade que, no entanto, é objetivada via cinco conceitos-chave que 

guardam entre si forte grau de parentesco, pois todos se referem à 

ação humana modelando a superfície terrestre: paisagem, região, 

espaço, lugar e território. 

 

A partir desse pressuposto, temos que o conceito de Paisagem permite a 

compreensão de que existem diferentes tempos e culturas, sendo ela o resultado da 

relação do homem com a natureza em determinado espaço. Suertegaray (2001, p. 3) 

afirma que na compreensão do conceito de paisagem, é necessário: 

 

[...] concebê-la enquanto forma (formação) e funcionalidade 

(organização) [...] percebendo-a como um processo de constituição e 

reconstituição de formas na sua conjugação com a dinâmica social. 

Neste sentido, a paisagem pode ser analisada como a materialização 

das condições sociais de existência diacrônica e sincronicamente. Nela 

poderão persistir elementos naturais, embora já transfigurados (ou 

natureza artificializada). 

A partir desse conceito, é possível identificar, por exemplo, a transformação dos 

espaços, como ocorreu essa transformação ao longo do tempo e como a cultura 

influenciou nesse processo.   



- 41 - 

 

O conceito de Região é um dos conceitos mais complexos da ciência geográfica, 

mas, de modo geral, permite identificar as similaridades/particularidades entre os 

espaços. Gomes (2012) afirma que existem três domínios básicos na noção de região, 

sendo eles: o senso comum, unidade administrativa e nas ciências em geral.  No senso 

comum, a região é vista sob a ótica da localização e da extensão de um fato ou 

fenômeno. Na perspectiva administrativa, a questão regional se sobressai por 

caracterizar a hierarquização e administração dos Estados. Já nas ciências em geral, 

também é empregada associada à localização de determinado elemento de cada ciência. 

Neste sentido, o conceito de região está ligado à diferenciação de áreas, ligada 

intimamente com o interesse da sociedade.  

Espaço na Geografia não é somente o palco ou um produto, mais do que isso é 

resultante da ação do homem. Nas palavras de Alves (1999), o espaço “é produto das 

relações entre homens e dos homens com a natureza, e ao mesmo tempo é fator que 

interfere nas mesmas relações que o constituíram. O espaço é, então, a materialização 

das relações existentes entre os homens na sociedade. ” 

Na Geografia, o conceito de lugar, assim como todos os demais conceitos, 

adquiriu diferentes sentidos de acordo com a corrente de pensamento por qual a ciência 

perpassava. Pode-se citar como exemplo a Geografia Fenomenológica, apoiada 

principalmente no autor Yi-Fu Tuan, onde o lugar passa a ter uma conotação mais 

perceptiva, afetiva.  Nesse sentido, o lugar na Geografia contribui para a ideia de 

pertencimento, de identidade do indivíduo com o local em que está inserido, possui 

valor afetivo (MOREIRA, 2004).  

O conceito de Território surge tradicionalmente na Geografia Política, associado 

basicamente com o resultado das relações de poder (SOUZA, 2012), de apropriação, o 

campo de forças entre diferentes sujeitos sociais. “Contemporaneamente, fala-se em 

complexidades territoriais, entendendo território como campo de forças, ou ‘teias ou 

redes de relações sociais’” (SUERTEGARAY, 2001, p. 7). A partir desse conceito é 

possível compreender por quem e, como, determinado espaço é dominado ou 

influenciado.  

Associados ao conhecimento prévio dos alunos, os conceitos se apresentam 

como elementos fundamentais no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. O 

professor de Geografia deve ter bem claro tais conceitos, para que durante suas aulas 

estabeleça relações mais próximas da vivência destes, auxiliando nas suas reflexões. 
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Logo, permitindo que utilizem os conceitos geográficos para ler, pensar e agir sobre 

lugar onde está inserido, sua realidade. Para Moreira (2004, p. 178), 

[...] a Geografia é um saber descritivo, um saber que olha e fala do 

mundo por meio da descrição, mas o faz numa tal correspondência, 

que as pessoas saem das aulas, andam pelos espaços do mundo e 

olhando esses espaços se lembram das aulas do professor de 

Geografia. 

Nesse sentido, concordamos com Khaoule e Souza (2013) quando afirmam que: 

“É no processo de lidar com os conceitos científicos, com os saberes dos alunos e com a 

cultura escolar que se estabelece o papel do professor como mediador das aprendizagens 

dos alunos”. Porém, é necessária uma boa formação inicial para que o professor saiba 

lidar com essas diferentes situações e associá-las para uma melhor construção do 

conhecimento. Kaercher (2011) afirma que não se pode esperar que a universidade 

ensine a ser professor. “Ali você obtém os bons conhecimentos, mas para docência há 

que se ter paixão” (2011, p. 5-6). Parece um tanto quanto romântico, poético e cômico, 

mas o fato é que gostar do que se faz é necessário, para que se possa fazer bem feito. 

Concordamos com o autor, e entendemos que é um gosto que se adquire, sobretudo, 

quando se vê sentido no que se faz e, compreende o papel social e profissional de ser 

docente. 

No entanto, não só os conceitos são importantes, o modo de pensar e fazer 

geográficos também são fundamentais, neste sentido, o professor também deve ter 

domínio de metodologias/linguagens próprias da Geografia, como o trabalho de campo, 

a análise de imagens, a cartografia, dentre outros. Assim como, de um conjunto de 

habilidades necessárias ao aprendizado geográfico, tais como: observar, classificar, 

sistematizar, síntese, etc. Trata-se de uma dimensão específica da Geografia, que não 

pode se dissociar das outras necessárias a profissão docente.    

Os licenciandos, porém, nem sempre têm nos cursos de formação, estas 

dimensões garantidas. Essa realidade, somada a um conjunto de fatores que 

comprometem a formação, tem levado à falta de perspectiva, ampliando a evasão nestes 

cursos. No caso paranaense, de acordo com Anibal (2013), 39,2% dos alunos que 

entram nos cursos de licenciatura desistem antes de se formar, com uma média de 

evasão de 15,3% ao ano (Gráfico 1). No cenário nacional esses números são ainda 

piores, 48% dos alunos de licenciatura não chegam a concluir os cursos. 

Especificamente nos cursos de licenciatura em Geografia, os dados de 2010 – 2011 em 
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nível nacional mostram que há uma evasão anual de 14,4%. E a taxa de alunos que não 

se formam chega a 37,3%.  

 

 
Gráfico 01 – Percentual de evasão e acadêmicos que não concluem o curso de licenciatura*.  

Fonte: Gazeta do Povo (2013) adaptado.  

Org.: SENE, M.W., (2015). 

*Dados a nível de Brasil.  

 

Excluindo os fatores externos
8
 que se colocam na formação docente, é 

fundamental que o curso tenha como princípio de construção da identidade de professor, 

ou seja, a profissionalidade docente. A profissionalidade Docente é entendida como o 

desenvolvimento das competências necessárias e específicas do exercício da profissão 

docente (sejam elas o conhecimento, comportamentos, atitudes, habilidades, valores, 

etc.). Para Contreras (2002, p. 73) a profissionalidade é um: “modo de resgatar o que de 

positivo tem a ideia de profissional no contexto das funções inerentes ao trabalho 

docente”. Tal profissionalidade docente, ainda de acordo com o autor, possui três 

dimensões: obrigação moral; compromisso com a comunidade e competência 

profissional. 

Para Nóvoa (1995, p. 33) a questão dos valores implícitos em cada indivíduo se 

fazem necessários na construção da identidade docente:  

[...] não é possível separar as dimensões pessoais e profissionais; a 

forma como cada um vive a profissão de professor e tão importante do 

                                                           
8
 A desvalorização profissional está relacionada a vários fatores, dentre eles: baixos salários, condições 

precárias das escolas, precarização das relações de trabalho, etc. 
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que as técnicas que aplica ou os conhecimentos que transmite; os 

professores constróem a sua identidade por referência a saberes 

(práticos e teóricos), mas também por adesão a um conjunto de 

valores. 

Para Tardif, Lessard e Lahaye (1991) os docentes possuem saberes originados a 

partir de quatro fontes: saberes da formação profissional, saberes disciplinares, saberes 

curriculares e saberes da experiência. Os mesmos autores criticam o tratamento dado 

pelas IES responsáveis por essa formação ao que se refere aos conhecimentos ditos da 

experiência ou da prática, tendo em vista que esses saberes são imprescindíveis para a 

prática docente.  

Ainda nessa linha de raciocínio, Borges e Tardif (2001, p. 16) afirmam que: “[...] 

mais que conteúdos, disciplinas e pesquisa universitária, doravante são os saberes da 

ação, os docentes experientes e eficazes, e as práticas profissionais que constituem o 

quadro de referência da nova formação de professores.” Nesse sentido, questiona-se a 

experiência dos docentes do ensino superior em relação ao ensino básico, 

principalmente àqueles que atuam com as disciplinas de estágio supervisionado e 

prática de ensino, além de sua postura frente à metodologia de ensino de suas 

disciplinas específicas e à maneira como a ementa é pensada com vistas a transformar o 

conteúdo acadêmico em escolar.  

Tardif (2012 p. 270), alerta para um problema grave que ocorre com os cursos 

de formação de professores, o seguimento de um modelo “aplicacionista”. Ou seja, os 

licenciandos passam por uma fase em que “recebem” os conteúdos das disciplinas duras 

da área em que estão se especializando (conhecimentos produzidos pelos docentes 

universitários em suas pesquisas) e, posteriormente, “replicam” os conhecimentos 

adquiridos nas disciplinas teóricas, nos estágios supervisionados. Isso faz com que haja 

no seio dos cursos de formação de professores uma separação entre a pesquisa, a 

formação e a prática. Para o mesmo autor, esse modelo apresenta dois problemas 

pontuais: primeiro, é concebido seguindo uma lógica disciplinar onde cada disciplina é 

isolada, não possui relação com as disciplinas, ao passo que se transmitem os conteúdos 

e não os constroem.  Segundo, é que esse modelo aplicacionista desconsidera o 

conhecimento prévio dos acadêmicos, ou seja, o professor em formação é uma folha em 

branco que é preenchida nos bancos das IES.  

A resposta para tais problemáticas é dada ainda por Tardif (2012) ao apontar que 

a formação de professores deve passar por quatro reformulações básicas, são elas: 1) os 
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pesquisadores universitários devem se envolver com as escolas e realizar pesquisas em 

colaboração com os professores para que haja uma integração e construção de saberes; 

2) criação de mecanismos de formação, ação e pesquisa que alcancem os professores; 3) 

quebrar a lógica disciplinar nos cursos de formação de professores e; 4) realização de 

pesquisas e reflexões críticas por parte dos professores universitários sobre as suas 

próprias práticas. O que o autor propõe, talvez seja uma reformulação um tanto quanto 

audaciosa, à medida que interfere diretamente na metodologia e na prática dos 

professores universitários, que por vezes não estão abertos à mudança, devido ao círculo 

vicioso em que foram formados e que estão inseridos, o modelo aplicacionista.  

Autores como Tardif (2002), Arroyo (2007) e Saviani (2009), de diferentes 

perspectivas, convergem suas ideias sobre a necessidade de repensar os atuais modelos 

de formação de professores, fazendo com que as instituições incorporem uma nova 

epistemologia na formação destes, priorizando a aproximação com as escolas e com as 

situações concretas do trabalho docente. Tal aproximação vem beneficiar ambos os 

lados. Primeiro auxiliando a formação de professores que já estarão em contato com a 

realidade escolar, logo colaborando com o desenvolvimento profissional docente dos 

acadêmicos. Segundo, contribuir com uma educação de qualidade para as crianças da 

educação básica de ensino.   

Kaercher (2003, p. 184) propõe uma reorientação das licenciaturas, valendo 

destacar: 

[...] as disciplinas formativas – específicas de cada curso – devem vir 

necessariamente ligadas – não subordinadas – à reflexão docente. 

Devem estar alicerçadas na realidade cotidiana. Como aplicar os 

conhecimentos obtidos nas aulas de climatologia, hidrologia, etc., nas 

minhas aulas no ensino fundamental e médio? [...]  

 

Nóvoa (2003, p. 5) discute a papel da universidade nesse contexto formativo, ao 

afirmar que:  

É evidente que a Universidade tem um papel importante a 

desempenhar na formação de professores. Por razão de prestígio, de 

sustentação científica, de produção cultural. Mas a bagagem essencial 

de um professor adquire-se na escola, através da experiência e da 

reflexão sobre a experiência. Esta relação não surge do nada, por uma 

espécie de geração espontânea. Tem regras e métodos próprios. 

 

A partir desse panorama, algumas alternativas têm sido apresentadas para que 

esse cenário da formação de professores no Brasil seja alterado. A formulação e 

alteração de políticas públicas é um dos principais elementos dessa mudança, seja nos 
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PCN’s, na LDB da Educação, seja através de projetos e programas que visam o fomento 

das licenciaturas. Fatos que estão sendo incorporados de maneira significativa pelas IES 

brasileiras. No bojo dessas mudanças, merece destaque o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, objeto de nosso estudo. 

  

1.3. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, origens, 

objetivos e contribuições   

 

Enquanto uma política pública, este programa traz uma mudança na formação de 

professores, na medida em que integra formação inicial, acadêmicos de licenciatura, à 

formação continuada, professores da universidade e da escola, orientadores no processo, 

como veremos a seguir.  

O PIBID se coloca como importante agente no processo de reformulação das 

licenciaturas, tendo em vista que o programa proporciona um diálogo entre a 

universidade e a escola envolvendo professores universitários e da educação básica, 

além do processo de pesquisa sobre, no e para o ensino. Oferece a oportunidade para os 

professores em formação exercerem atividade pedagógica na escola. Também, através 

das bolsas traz estímulo para a permanência dos acadêmicos nos cursos de licenciatura. 

Vê-se através desse programa, um dos primeiros incentivos no sentido de fomentar as 

licenciaturas por meio de uma política pública que integra universidade e escola.  

Enquanto programa, o PIBID foi proposto em 2007, mas teve sua 

regulamentação mais detalhada pelo Decreto n. 7210/2010, que dispõe sobre o 

programa, no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES).  

Direcionado inicialmente às Instituições Federais de Ensino Superior e 

atendendo cerca de 3.000 bolsistas em 2007, das áreas de Física, 

Química, Biologia e Matemática para o Ensino Médio, o PIBID 

expandiu-se rapidamente, incluindo Universidades Públicas Estaduais, 

Municipais e Comunitárias, abrangendo todas as licenciaturas. 

(FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2014, p.10).  

 

Nasceu como resposta à evasão evidente que vêm ocorrendo nos cursos de 

licenciatura, principalmente nas IES públicas no Brasil, sendo implícita essa questão, 

mesmo nos objetivos do programa. Foi criado para incentivar o aperfeiçoamento e a 

valorização do magistério da educação básica pública.  
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Embora já estivesse implementado desde 2007, em 04 de abril de 2013, foi 

aprovada a Lei 12.796, que alterava alguns artigos da LDB 9.394/96, entre as questões 

abordadas, vale destacar os incisos 4 e 5 do artigo de número 62, onde temos a adoção 

de mecanismos que facilitem o acesso e a permanência nos cursos de licenciatura, 

principalmente, para a formação de professores para a educação básica.  

§ 5º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios 

incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na 

educação básica pública mediante programa institucional de bolsa 

de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de 

licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação superior 

(BRASIL, 2013, p. 03) (grifo nosso).  

 

Como observamos, o PIBID tem sido um importante mecanismo de 

fortalecimento dos cursos de formação de professores. Para seu funcionamento, o 

programa está organizado da seguinte maneira: há concessão de bolsas aos alunos de 

licenciatura (pibidianos), professores da escola pública (supervisores) e professores 

universitários (coordenadores de área e institucional), inseridos em projetos de iniciação 

à docência, desenvolvidos pelas IES, em parceria exclusivamente com escolas da rede 

pública de ensino.  

Neste contexto, cada integrante do programa, dentro dos projetos das IES, tem 

suas atividades distintas. Os pibidianos são alunos da licenciatura, independente da série 

em que se encontram e de sua idade, que integram os projetos com o intuito de 

enriquecer sua formação prática através de atividades pedagógicas em escolas públicas. 

Como participantes, cabe aos bolsistas: dedicar-se semanalmente as atividades do 

projeto por no mínimo 8 (oito) horas; registrar as ações desenvolvidas por meio de 

portfólio; apresentar os resultados de seu trabalho no seminário de iniciação à docência 

promovido pela IES (BRASIL, 2014).  

Os supervisores são responsáveis por elaborar, desenvolver e acompanhar as 

atividades dos pibidianos na escola. Suas principais atribuições são de: informar à 

comunidade escolar sobre as atividades do projeto; controlar a frequência dos 

pibidianos nas atividades; participar dos seminários de iniciação à docência promovidos 

pelo projeto. 

Na gestão do Programa no âmbito das universidades, temos o coordenador de 

área e o coordenador institucional. O Coordenador de Área (CA) é o professor da 

licenciatura que faz a gestão de um subprojeto PIBID na IES. Ele é responsável por 

acompanhar as atividades do subprojeto, fazer a ponte entre a universidade e a rede 
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pública de ensino e apresentar ao Coordenador Institucional relatórios periódicos sobre 

o subprojeto ao qual responde. Já o Coordenador Institucional (CI) faz a gestão do 

projeto na IES. Dentre suas competências, destacamos: acompanhar as atividades 

previstas no projeto, dialogar com a rede pública de ensino, selecionar coordenadores de 

área, administrar os recursos solicitados para o projeto e fazer a prestação de contas 

regularmente.   

A partir dos projetos, os licenciandos devem ser inseridos no contexto das 

escolas desde o inicio da sua formação acadêmica e são instigados a desenvolver 

atividades didático-pedagógicas, orientadas pelos docentes universitários e professores 

das escolas (BRASIL, 2008). 

O funcionamento do PIBID ocorre a partir da proposição por parte das IES, de 

projetos de iniciação à docência e obedecem aos editais de seleção publicados pela 

CAPES. Podem participar das seleções IES públicas e privadas com e sem fins 

lucrativos que possuam cursos de licenciatura. A partir da aprovação das IES, elas 

recebem cotas de bolsas e recursos para o custeio dos projetos. Os acadêmicos são 

escolhidos por seleções internas nas IES.  No caso das IES privadas com fins lucrativos, 

os bolsistas só poderão ser aqueles acadêmicos advindos do Programa Universidade 

para Todos
9
 (PROUNI). O PIBID conta atualmente com 313 projetos desenvolvidos em 

5.398 escolas e, aproximadamente, 90. 254 bolsistas (iniciação à docência, supervisores, 

coordenadores de área e gestão e coordenação institucional). 

No inciso primeiro do artigo um, são detalhados os objetivos do PIBID que são:  

I) Incentivar a formação de professores para a educação básica, 

apoiando os estudantes que optam pela carreira docente; valorizar o 

magistério, contribuindo para a elevação da qualidade da escola 

pública; II) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à 

formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das 

instituições de educação superior; III) inserir os licenciandos no 

cotidiano de escolas da rede pública de educação, promovendo a 

integração entre educação superior e educação básica; IV) 

proporcionar aos futuros professores participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar e que busquem a superação de problemas identificados 

no processo de ensino-aprendizagem, levando em consideração o 

desempenho da escola em avaliações nacionais, como Provinha Brasil, 

Prova Brasil, SAEB, ENEM, entre outras; V) incentivar escolas 

públicas de educação básica, tornando-as protagonistas nos processos 

formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando seus 

                                                           
9
 Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, 

tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e 

sequenciais de formação específica, em instituições de ensino superior privadas.  
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professores como co-formadores dos futuros docentes (BRASIL 2010, 

p.26).  

 

Além destes, talvez o principal dos objetivos seja a contribuição para a 

“articulação entre teoria e prática necessária à formação docente, elevando a qualidade 

das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura” (BRASIL, 2008).  

Em tese, o PIBID surgiu para isso, fomentar as licenciaturas e valorização do 

magistério. Porém, algumas reformulações que estão sendo feitas pelo Governo Federal, 

devido à crise política e econômica que o Brasil vem passando desde 2015 e, que, entre 

outras coisas estão implicando em ajustes fiscais, estão colocando em risco a sua 

manutenção. Neste contexto, houveram cortes de verbas significativos na área da 

Educação, de aproximadamente R$ 9 bilhões. Dentre eles, 274 milhões (45%) do 

orçamento destinado ao PIBID, que precisou enxugar o programa através de duas ações 

específicas: excluir os bolsistas que têm mais de 48 meses no Programa; desligar os 

bolsistas em situação de duplicidade de bolsas da União. Estas informações foram 

obtidas pelo informe 09/2015, publicadas pelo Fórum Nacional dos Coordenadores 

Institucionais do PIBID, FORPIBID. 

 Tal posição adotada pelo Governo Federal caminha no sentido contrário ao 

Plano Nacional de Educação (PNE), que institui metas para a formação de professores, 

incluindo a ampliação do PIBID como uma das medidas a melhoria da qualidade da 

educação pública no Brasil (Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014). 

Apesar dos cortes anunciados, a mobilização em defesa do programa tem 

crescido e os argumentos para sua permanência e ampliação vêm sendo difundido por 

meio do FORPIBID, sobretudo sobre as contribuições do Programa, tais como:  

a) O caráter estruturante do programa, uma política de Estado, que contribui 

para a formação de uma rede de formação de professores; 

b) As atividades realizadas no âmbito dos projetos, de forma planejada, 

incentivando a investigação, a inovação e a formação docente;  

c) Há uma interação entre o conhecimento sobre o trabalho e a formação, 

considerando a pluralidade das escolas, a valorização dos contextos locais e 

sua articulação com outras escalas; 

d) Contribui para aumentar o interesse dos jovens pela profissão docente, 

ajudando-os a construir a sua identidade profissional e a permanecer na 

licenciatura, reduzindo a evasão; 

e) Não obstante, contribui com a profissionalização e formação continuada dos 

professores formadores, universitários e das escolas, por meio do diálogo e do 

trabalho integrado; 

f) Rompimento das barreiras entre a universidade e a escola; 
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O Fórum ainda, alerta para as consequências negativas com a redução do programa: 

Fragilizar o PIBID e PIBID Diversidade é um grave equívoco da 

CAPES/MEC, especialmente, diante do “apagão” previsto com a falta 

de professores para as escolas públicas. Os cortes anunciados, sob o 

pretexto de recuperar “perdas” geradas pelos Programas implicam em 

descontinuidade política, fenômeno nefasto que marcou 

historicamente o campo da educação. Na verdade, dada à capilaridade 

e institucionalização alcançada, os cortes podem anular o esforço 

empreendido em regime de colaboração para edificar a política 

nacional de formação de professores. Tal ruptura implica não só na 

perda do investimento feito até aqui, mas no atraso de um projeto de 

educação que está em marcha, no adiamento ao combate às 

desigualdades, injustiças e problemas sociais, os quais sem a educação 

não serão jamais vencidos (FORPIBID. CARTA EM DEFESA DO 

PIBID, 25.01.2016). 

 

 Alguns estudos sobre as contribuições do programa estão sendo divulgados 

paulatinamente. Dentre eles, o realizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) (2014). A 

partir desse estudo:  

[...] as contribuições e os aspectos considerados importantes 

propiciados pelo PIBID convergem no valor do contato mais 

aprofundado, quer dos Licenciandos Bolsistas, quer do CA, com o 

cotidiano das escolas públicas e o trabalho dos docentes da educação 

básica. Há ganhos dinâmicos nas relações estabelecidas para todos os 

envolvidos, pois as idas e vindas, as trocas, os resultados esperados ou 

não alimentam as reflexões de todos sobre a escola, a sala de aula, as 

questões didáticas importantes para o dia a dia da educação escolar. 

Com isso repensam-se aspectos das licenciaturas, das práticas no 

ensino superior; encontra-se maior sentido na relação teoria-práticas; o 

pensamento e a ação pedagógica são desafiados. Nessa direção, 

conhecimentos novos são gerados, a pesquisa é estimulada e toma 

sentido na vida escolar e em face das teorias. O programa abre espaço 

para o afastamento de reducionismos tanto teóricos como práticos 

(FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2014, p. 29).  

 

 O Relatório de Avaliação qualitativa dos projetos PIBID implementados nas 

Instituições Brasileiras de Ensino Superior (2013), traz as observações de duas 

importantes pesquisadoras da formação de professores no Brasil. Para elas, 

[...] o PIBID vem possibilitando, na visão de todos os envolvidos com 

sua realização, um aperfeiçoamento da formação inicial de docentes 

para a educação básica. Em particular destacamos a apreciação dos 

Licenciandos que participam deste Programa os quais declaram 

reiteradamente em seus depoimentos como o PIBID está contribuindo 

fortemente para sua formação profissional em função de propiciar 

contato direto com a realidade escolar nos inícios de seu curso, 

contato com a sala de aula e os alunos, possibilitando-lhes conhecer de 

perto a escola pública e os desafios da profissão docente (GATTI; 

ANDRÉ, 2003). 
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 Nesse panorama que o PIBID se encontra, analisá-lo enquanto política púbica 

que traz contribuições para o processo de formação inicial de professores se torna 

também um manifesto a favor da continuidade do programa no âmbito das 

universidades brasileiras.   

Buscando problematizar o papel do PIBID na formação inicial de professores, ao 

mesmo tempo em que compreendemos os processos inerentes a profissionalização 

docente, nesta pesquisa, buscamos aprofundar o olhar sobre a importância do programa 

para o os licenciandos em Geografia. Para isso, estabelecemos alguns recortes 

temáticos, espaciais e temporais de pesquisa, apresentados nos encaminhamentos 

metodológicos detalhados no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 2 - OS CAMINHOS DA 

INVESTIGAÇÃO: INSTRUMENTOS DE COLETA DE 

DADOS 
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Buscando compreender os elementos que compõe a formação inicial do 

professor de Geografia e o papel do PIBID, na construção dos conhecimentos 

necessários a sua profissionalidade, estabelecemos nesta pesquisa alguns recortes: 

temático, espacial e temporal. 

Em relação ao objeto de estudo, formação inicial de professores de Geografia, 

optamos por compreender a profissionalização docente e o papel do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência, PIBID, enquanto pública neste 

processo. 

Enquanto recorte espacial de pesquisa, optamos realizar a análise das produções 

e das experiências socializadas pelos programas PIBID de Geografia no Estado do 

Paraná, desenvolvidas pelas Universidades Públicas Estaduais. Em busca do 

entendimento mais profundo do funcionamento e dinâmica do programa, também 

verticalizamos a análise em um projeto, realizado pela Universidade Estadual do 

Centro-Oeste, UNICENTRO, Unidade Guarapuava-PR. 

Como recorte temporal, optamos por analisar os resultados socializados pelos 

grupos PIBID nos eventos regionais, de 2012, 2014 e 2015. Assim como, o 

acompanhamento processual do estudo de caso, PIBID-Geografia UNICENTRO 

Guarapuava, se deu entre 2014 e 2015. 

A partir destas definições, elencamos objetivos específicos, a saber: 

d) Compreender os elementos que compõe a formação inicial de professores, de 

modo geral, e na Geografia em particular, no contexto de sua 

profissionalidade; 

e) Verificar as contribuições do PIBID, enquanto política pública, na formação 

inicial do professor de Geografia; 

f) Identificar quais são as tendências teórico-metodológicos adotados nos 

projetos PIBID no Paraná e suas contribuições para a formação inicial 

docente. 

Neste contexto, para obtenção dos dados, utilizamos na pesquisa qualitativa, por 

meio de observação participante (GODOY, 1995b; LÜDKE e ANDRÉ, 1986; 

BARDIN, 2011), análise de conteúdo (Godoy, 1995 a e b; Bardin, 2011) e entrevistas 
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(Gil, 1999).  Para esclarecer alguns elementos da pesquisa, também utilizou-se técnicas 

da pesquisa quantitativa, por meio de questionários (Marconi e Lakatos, 2003).  

Priorizamos a pesquisa qualitativa, pois conforme Lüdke e André (1986) essa 

abordagem possibilita um contato direto com os sujeitos da pesquisa, fato que permite 

uma descrição mais pontual daquilo que se tem interesse em analisar, trazendo maior 

veracidade para os dados coletados. Godoy (1995a, p.21) afirma que estudos 

qualitativos são importantes, pois: “um fenômeno é melhor compreendido no contexto 

em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada”. Ou 

seja, aliada à perspectiva dos atores envolvidos nas ações estudadas. É importante 

destacar que a pesquisa qualitativa não exclui a análise de dados, mas, integra-a, dando 

maior legitimidade àquilo que se é estudado.  

Lüdke e André (1986, p.3) afirmam que: 

[...] o fenômeno educacional foi estudado por muito tempo como se 

pudesse ser isolado, como se faz com um fenômeno físico, para uma 

análise acurada, se possível feita em laboratório, onde as variáveis que 

o compõem pudessem também ser isoladas, a fim de se constatar a 

influência que cada uma delas exerceria sobre o fenômeno em 

questão. 

A pesquisa em educação é complexa e suas variáveis são interligadas, isso faz 

com que se torne difícil aplicar uma metodologia exclusivamente quantitativa para 

elucidar os fatos.  Tal metodologia (quantitativa) não abarca toda a compreensão que a 

pesquisa em educação precisa, principalmente se tratando da inter-relação dos 

elementos envolvidos. No entanto, isso não quer dizer que algum instrumento de 

pesquisa quantitativa não possa ser utilizado durante o processo. Também, na pesquisa 

quantitativa, acredita-se que pesquisador e objeto de pesquisa devem manter-se 

distantes garantindo uma perfeita objetividade (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 4). No 

entanto, a compreensão de alguns fenômenos só se torna possível quando o pesquisador 

“encara-os” de perto, participa do processo e, sobretudo, capta a percepção dos atores 

sobre a problemática que está em foco.  

Dando sequência nessa interpretação de pesquisa qualitativa, Chizzotti (2001, p. 

79), afirma que a abordagem qualitativa: 

[...] parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o 

objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de 

dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-

observador é parte integrante do processo de conhecimento e 
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interpreta fenômenos, atribuindo-lhes significado. O objeto não é um 

dado inerte e neutro, está possuído de significados e relações que 

sujeitos concretos criam em suas ações. 

O autor parte da ideia de que para se fazer uma pesquisa qualitativa é necessário 

que o pesquisador esteja em contato direto com o objeto de estudo e que nesse convívio 

seja capaz de captar e compreender as ações realizadas no cotidiano.  

Lüdke e André (1986), fundamentadas em Bogdan e Biklen (1982), apresentam 

cinco características básicas para um estudo apoiado na pesquisa qualitativa, conforme 

observamos no quadro abaixo. 

 

Característica Contextualização 

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural 

como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento.  

Contato direto e prolongado do pesquisador com o 

ambiente e a situação que está sendo investigada, 

via de regra, através do trabalho intensivo de 

campo. As circunstâncias particulares em que um 

determinado objeto se insere são essenciais para 

que se possa entendê-lo.  

2. Os dados coletados são predominantemente 

descritivos.  

Descrição de pessoas, situações, acontecimentos, 

transcrição de entrevistas e de depoimentos, 

fotografias e desenhos e extratos de vários tipos de 

documentos.  

3. A preocupação com o processo é muito maior 

do que com o produto.  

O interesse do pesquisador ao estudar o problema 

é verificar como ele se manifesta nas atividades, 

nos procedimentos e nas interações cotidianas.  

4. O “significado” que as pessoas dão às coisas e 

à sua vida são foco de atenção especial pelo 

pesquisador.  

O intuito do pesquisador é sempre de capturar a 

perspectiva dos participantes em relação às 

questões vivenciadas.  

5. A análise dos dados tende a seguir um processo 

indutivo.  

O pesquisador não busca evidencias para 

comprovar hipóteses pré-definidas*  

Quadro 02 – Caracterização da pesquisa qualitativa 
Fonte: Lüdke e André (1986). 

Org.: SENE, M. W., (2015). 

* Embasadas em um quadro teórico que oriente a coleta e análise dos dados. 

Tais características da pesquisa qualitativa permitem realizar uma análise mais 

precisa acerca do objeto de estudo delimitado, nesse caso, os Programas de PIBID 

Geografia do Estado do Paraná, as quais realizamos da seguinte maneira: 

1. Buscamos o contato direto com o PIBID Geografia da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, participando das reuniões de grupo, e das 

ações em uma escola, por meio do qual obtivemos um ambiente natural e fonte direta de 

dados, observando suas rotinas, envolvimento do grupo, atividades priorizadas, etc; 

2. Realizamos o registro destes dados, para o qual foi adotado o diário de 

campo, com relatório descritivo das ações observadas, percepções e compreensão das 

atividades, assim como filmagens de algumas delas; 
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3. Acompanhamos o programa PIBID na UNICENTRO, neste, foi 

interessante entender o processo de desenvolvimento das atividades, e o projeto de 

formação de professores implícito nestas, assim como a espontaneidade das 

informações, não implicando na indução de atitudes, pela presença do pesquisador; 

4. Identificamos a relação de cada sujeito com o seu processo formativo, 

seja ele aluno da escola, acadêmico, professor supervisor e professor orientador, como 

assumem a identidade que lhe é atribuída.  

5. E, a partir das particularidades deste programa, reconhecemos 

semelhanças e diferenças, entre a Política Pública em si, e os demais programas na área, 

em outras IES. 

 

2.1. Observação Participante no Grupo PIBID-Geografia - UNICENTRO – 

Guarapuava 

 

Na UNICENTRO, o curso de Geografia possui um projeto PIBID, no Campus 

de Irati-PR, e dois projetos de PIBID, um próprio da Geografia (disciplinar) e um 

interdisciplinar, envolvendo os cursos de Geografia, História, Ciências Biológicas e 

Letras, no Campus CEDETEG – Guarapuava-PR.  Para a compreensão dos programas 

de PIBID-Geografia, optamos por acompanhar in loco o programa PIBID de Geografia 

UNICENTRO, por meio da observação participante.  De acordo com Godoy (1995b, p. 

27) a Observação Participante tem um papel fundamental, pois:  

[...] Quando observamos, estamos procurando apreender aparências, 

eventos e/ou comportamentos. A observação pode ser de caráter 

participante ou não participante [...] Na observação participante, o 

observador deixa de ser o expectador do fato que está sendo estudado. 

Neste caso, ele se coloca na posição dos outros elementos envolvidos 

no fenômeno em questão. Esse tipo de observação é recomendado 

especialmente para os estudos de grupos e comunidades. 

Colaborando com esta definição de observação participante, Denzin (1978 apud 

LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p. 28) afirma que a observação participante é: “uma 

estratégia de campo que combina simultaneamente a análise documental, a entrevista de 

respondentes e informantes, a participação e a observação direta e a introspecção”. Esse 

acompanhamento do PIBID/Geografia da UNICENTRO se deu por meio das ações 

realizadas no Colégio Estadual Padre Chagas, Guarapuava- PR, além das reuniões 

semanais com Pibidianos, supervisores e coordenadores de área.  



- 57 - 

 

Na escola, as atividades foram desenvolvidas pelos bolsistas do PIBID (Foto 

01), junto com os alunos dos 2º anos A e B do ensino médio, e acompanhadas por um 

supervisor de área (Foto 02). Neste espaço, eram aplicadas as atividades pensadas em 

conjunto (Pibidianos e supervisores), acompanhamento de atividades extraclasse com o 

supervisor (preenchimento de livros de chamada, correção de avaliações e trabalhos, 

etc.), contato com equipe pedagógica, direção e demais espaços escolares. 

 

 
Foto 01 – Acompanhamento das Atividades no Colégio Padre Chagas 

Fonte: Base de Dados EDUCARTgeo (2015). 

  

 
Foto 02 – Acompanhamento das Atividades no Colégio Padre Chagas 

Fonte: Base de Dados EDUCARTgeo (2015). 

 

Em relação às reuniões, estas acontecem todas as terças-feiras no Laboratório 

que abriga o Grupo de Pesquisa Educação e Cartografias Geográficas (EDUCARTgeo), 

(Foto 03). Nestas, são discutidas questões organizacionais das ações nas escolas, 
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preparo de atividades, discussão de textos que auxiliem na compreensão da realidade 

escolar, dos conteúdos que são trabalhados com os alunos nas escolas, profissão 

docente, valores e habilidades, conceitos geográficos, transposição didática, 

metodologia e didática de ensino, entre outros. 

 

 
Foto 03- Reunião da equipe do PIBID Geografia, UNICENTRO. 

Fonte: Base de Dados EDUCARTgeo (2015). 

 

Godoy (1995ª, p. 58) destaca que a pesquisa qualitativa: 

 
[...] Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em 

estudo. 

 

Essa imersão no grupo de trabalho do PIBID facilitou a compreensão de 

fenômenos importantes para o estudo, principalmente porque se dá através da 

perspectiva dos envolvidos, o diário de campo é o instrumento utilizado para essa fase 

da coleta de dados. De acordo com Araújo et al (2013, p. 54), afirmam que: 

 

[...] o diário tem sido empregado como modo de apresentação, 

descrição e ordenação das vivências e narrativas dos sujeitos do 

estudo e como um esforço para compreendê-las. [...]. O diário também 

é utilizado para retratar os procedimentos de análise do material 

empírico, as reflexões dos pesquisadores e as decisões na condução da 

pesquisa; portanto ele evidencia os acontecimentos em pesquisa do 

delineamento inicial de cada estudo ao seu término. 
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A participação nas discussões do grupo de base, as atividades e ações dos 

Pibidianos na escola foram registradas para facilitar a compreensão. A técnica é 

utilizada para que não haja inibição por parte dos sujeitos estudados, tendo em vista que 

a presença de gravadores e câmeras pode constranger os atores e ocultar alguma 

informação que seja importante para a pesquisa. 

Por meio deste acompanhamento, foi possível verificar: conceitos geográficos 

abordados; metodologias priorizadas; concepção da profissionalidade docente; 

envolvimento dos diferentes sujeitos no professor formativo: acadêmicos, professor da 

universidade, professor da escola, alunos da educação básica, bem como recepção pela 

comunidade escolar, equipe administrativa, etc. 

 

2.2. Análise documental e de conteúdo 

 

Para a compreensão dos PIBID’s das outras IES do Paraná, foi utilizada a 

análise documental, tendo em vista que: “Uma das vantagens básicas desse tipo de 

pesquisa é que permite o estudo de pessoas às quais não temos acesso físico porque não 

estão vivas ou por problemas de distância” (GODOY, 1995b, p. 22). Para a nossa 

análise, foram considerados documentos, principalmente os trabalhos publicados em 

anais de eventos a nível paranaense dos programas de PIBID. Godoy (1995b, p. 21-22), 

afirma que: 

 

A palavra “documentos”, neste caso, deve ser entendida de uma forma 

ampla, incluindo os materiais escritos (como, por exemplo, jornais, 

revistas, diários, obras literárias, cientificas e técnicas, cartas, 

memorandos, relatórios), as estatísticas (que produzem um registro 

ordenado e regular de vários aspectos da vida de determinada 

sociedade) e os elementos iconográficos (como, por exemplo, sinais, 

grafismos, imagens, fotografias, filmes) [...]  

 

Os documentos foram analisados por meio da metodologia de Análise de 

Conteúdo (AC) proposta por Bardin (2011). Esta metodologia busca compreender e 

analisar as características, significados, significantes e estruturas próprias das 

mensagens que estão sendo estudadas, sua sistematização e explicitação. Bardin (2011, 

p. 44) afirma que a análise de conteúdo é um: 
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[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

 

No entanto, o interesse da AC está mais no conteúdo que a mensagem pode 

refletir após ser tratada, do que na simples descrição dos conteúdos (BARDIN, 2011).   

De acordo com Bardin (2011, p. 45), existem dois tipos de documentos que servem para 

análise, são eles: documentos suscitados pelas necessidades de estudo (por exemplo, 

respostas a questionários de inquéritos, testes, experiências, etc.); documentos naturais, 

produzidos espontaneamente na realidade.   

Godoy (1995b) considera que existam três fases fundamentais na utilização da 

AC, sendo elas: 1. Pré-análise; 2. Exploração do material e; 3. Tratamento dos 

resultados e interpretação. A primeira fase, a pré-análise, refere-se à organização do 

material, o primeiro contato com os documentos a separação destes a partir dos 

objetivos da pesquisa. A segunda fase envolve a leitura dos documentos sua 

codificação, classificação e categorização.  E a terceira fase, consiste no tratamento dos 

resultados, buscando encontrar o sentido que há por trás dos documentos a partir de uma 

interpretação aprofundada acerca das informações.  

Através da AC, os documentos considerados num primeiro momento, foram os 

trabalhos publicados por alunos do PIBID Geografia e supervisores nas duas edições do 

Seminário do PIBID do Paraná, dos anos de 2012 e 2014, ocorridos nas cidades de 

Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, respectivamente. Além dos trabalhos publicados no I 

Encontro Paranaense do PIBID Geografia, ocorrido em 2015 na cidade de Guarapuava 

– PR.  

Foram analisados todos os trabalhos publicados relacionados à área de 

Geografia, sendo: 35 trabalhos publicados nos Anais do Seminário Estadual do PIBID, 

de 2012, e 43 trabalhos publicados nos Anais do Seminário Estadual do PIBID, de 

2014. E, 63 trabalhos publicados nos anais do I Encontro Paranaense do PIBID 

Geografia, de 2015. Nestes, identificamos elementos considerados importantes para o 

processo de formação do professor de Geografia, a partir dos relatos de experiência 

publicados nos anais dos referidos eventos, sendo eles: presença de discussão dos 
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principais conceitos geográficos, metodologias utilizadas, principais atividades 

desenvolvidas, materiais didáticos confeccionados, entre outros.  

Atentamo-nos para a observação de Lüdke e André (1986, p.42) sobre esse 

processo de análise de conteúdo: 

 

Depois de organizar os dados, num processo de inúmeras leituras e 

releituras, o pesquisador pode voltar a examiná-los para tentar detectar 

temas e temáticas mais frequentes. Esse procedimento, essencialmente 

indutivo, vai culminar na construção de categorias e tipologias. 

  

Deve-se analisar por diversas vezes o material a fim de procurar diferentes 

aspectos e agregar mais conhecimentos sobre esses dados. É importante destacar que a 

AC vem como subsídio para a complementação de informações e dados que foram 

obtidos por outros métodos. 

 

2.3. Questionários aplicados aos Pibidianos das IES públicas do Paraná 

 

O questionário foi aplicado aos pibidianos de todos os programas das IES 

estaduais do Paraná, com o intuito de compreender de que maneira o PIBID tem 

contribuído para a formação inicial dos professores de Geografia. Sendo importante tais 

informações: motivação para escolha da licenciatura, como área de atuação; Interesse 

pelo PIBID; contribuição do PIBID para a formação docente; conceitos, conteúdos, 

habilidades geográficas apreendidos; relação do PIBID e o estágio supervisionado; 

dificuldades em relação a profissão e ao programa. 

 Os questionários foram aplicados durante o evento: I Encontro Paranaense do 

PIBID Geografia: o estado da arte da pesquisa em ensino de Geografia e prática 

pedagógica escolar, que aconteceu entre os dias 20 e 21 de novembro de 2015 na cidade 

de Guarapuava – PR. Em seu conjunto, no Paraná, há aproximadamente 295 bolsistas, 

considerando as IES públicas. Participaram da enquete 72 pibidianos, o que representa 

24 % deste conjunto. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2003) e Gil (1999) o uso de questionários 

apresenta algumas vantagens: alcança grande número de pessoas simultaneamente; 

garante o anonimato dos entrevistados, com isso maior liberdade e segurança nas 

respostas; permite que as pessoas o respondam no momento em que entenderem ser 
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mais conveniente; não expõe o entrevistado à influência do pesquisador; obtém 

respostas mais rápidas e mais precisas; possibilita mais uniformidade na avaliação, em 

virtude da natureza impessoal do instrumento; obtém respostas que materialmente 

seriam inacessíveis. No entanto podem apresentarem algumas limitações: pequena 

quantidade de questionários respondidos; perguntas sem respostas; proporciona 

resultados críticos em relação à objetividade, pois os itens podem ter significados 

diferentes para cada sujeito, entre outras. 

 

2.4. Entrevistas 

 

Com os orientadores dos PIBID’s da IES públicas do Paraná, utilizamos como 

fonte de aquisição de dados a entrevista semiestruturada. Estas realizadas também 

durante o Encontro Paranaense do PIBID Geografia, além da visita nas outras IES, e por 

vídeo conferência, onde foram feitas 6 entrevistas.   

Estas entrevistas tiveram como objetivo esclarecer o funcionamento do PIBID 

nas IES, bem como, compreender a concepção dos orientadores do programa sobre a 

contribuição do PIBID na formação docente. 

De acordo com Lüdke e André (1986, p. 34) a entrevista é um dos elementos 

básicos para a coleta de dados em uma pesquisa qualitativa. “A grande vantagem da 

entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação imediata e corrente da 

informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais 

variados tópicos.” Para Gil (1999, p. 117), a entrevista é conceituada como “uma forma 

de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que 

uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação.”  

A entrevista é um espaço em que o pesquisador e o entrevistado possuem mais 

liberdade para debater a temática, logo, torna-se um elemento bastante interessante para 

obter dados que através de observação ou questionários seria impossível.  A entrevista 

possibilita a obtenção de dados dos mais diversos aspectos da vida social, além da 

obtenção de dados acerca do comportamento humano, sendo que a partir desses dados 

se torna possível fazer uma classificação e quantificação. No entanto, se faz necessário 

uma série de cuidados para que as respostas sejam realmente àquelas que o entrevistado 

deseja responder. O pesquisador deve se atentar para não induzir as respostas do 

entrevistado através de suas perguntas; não divagar com as perguntas, nem explicá-las 
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muito para não oferecer dicas demais para a resposta; delimitar bem o número de 

entrevistados e quem entrevistar, entre outros.  

Vale ressaltar que as propostas de pesquisa, bem como os instrumentos de coleta 

de dados, foram submetidas à Comissão de Ética em Pesquisa (COMEP) da 

UNICENTRO, ligada à Plataforma Brasil, que é a base nacional e unificada de registros 

de pesquisas envolvendo seres humanos, sob o Certificado de Apresentação de 

Apreciação Ética (CAAE) número 50075515.2.0000.0106.  
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CAPÍTULO 3 - O PIBID NO ESTADO DO PARANÁ: 

LIMITES E POTENCIALIDADES NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE GEOGRAFIA 
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3.1. Caracterização dos PIBID (s) do Paraná 

Conforme já citamos anteriormente, o PIBID foi pensado enquanto política 

pública, com o intuito de conter a evasão nos cursos de licenciatura. Porém, com o 

desenvolvimento do programa, percebeu-se que ele contribuía além do que inicialmente 

foi proposto, principalmente na formação inicial do professor e na formação da 

profissionalidade docente dos então acadêmicos.  

Neste texto, buscaremos mostrar como programa foi se constituindo desta 

maneira, por meio da análise das experiências vivenciadas no PIBID de Geografia da 

UNICENTRO. Para isso, as análises que seguem resultam da pesquisa em várias etapas 

e momentos. 

Para dar inicio a nossa discussão sobre a formação inicial de professores por 

meio do PIBID, tendo como recorte espacial, as experiências do Paraná, apresentaremos 

uma caracterização do programa PIBID Geografia no Estado
10

, por meio da exposição 

da organização geral dos projetos. Para esta caracterização, partimos dos dados 

informados pelos coordenadores de área de cada instituição e por acadêmicos 

pibidianos.  

3.1.1. Caracterização dos projetos dos PIBID (s) no Estado do Paraná 

No Estado do Paraná, temos projetos da área de Geografia em todas as IES 

públicas. Sendo que em instituições multicampi e/ou que possuem licenciatura em 

Geografia em dois turnos, existem mais de um projeto por IES. Neste contexto, temos 

no Estado 21 projetos de Geografia, sendo: UEL com 2 projetos; UNESPAR com 3 

projetos; UEM com 1 projeto; UNICENTRO com 3 projetos; UEPG com 2 projetos; 

UFPR com 2 projetos; UNIOESTE com 2 projetos e; UENP com 1 projeto (Quadro 03).  

 

                                                           
10 Os dados dos projetos foram apresentados pelos coordenadores de área durante o I Encontro 

Paranaense de PIBID de Geografia (IEPPG), realizado em Guarapuava-PR, na Universidade Estadual do 

Centro (OESTE), em 2015 e, quanto aos dados dos Pibidianos, trata-se daqueles que participaram da 

enquete durante o mesmo evento. Estes representam 24% dos acadêmicos pibidianos de Geografia no 

Estado, ou seja, 72 pessoas de um total de 295. 
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IES 

Numero 

de 

Projetos Temas 

Número 

de 

escolas 

Percentual

de escolas 

do total 

Quantidade 

de 

professores 

Supervisores 

  

Percentual 

de 

Supervisores 

do total 

Quantidade de 

Coordenadores 

de Área 

 

Percentual de 

Coordenadores 

de área do 

Total 

Quantidade 

de 

Acadêmicos 

Pibidianos 

Percentual 

de 

Acadêmicos 

Pibidianos 

do Total 

UEL 2 

Educação Ambiental; 

Cartografia; Materiais 

Didáticos e Linguagens 11 

26,8% 

10 

 

22% 

4 

17% 

66 

22,4% 

UNIOESTE 2 

Políticas Públicas; 

Educação Ambiental 4 

9,8% 

4 

9% 

4 

17% 

42 

14,2% 

UNESPAR 3 

Território, Paisagem, 

Lugar, Região, 

Globalização 6 

14,6% 

6 

13% 

4 

17% 

41 

13,9% 

UNICENTRO 3 

Educação Ambiental; 

Pesquisa No Ensino; 

Conceitos e Conteúdos 

da Geografia 4 

9,8% 

5 

11% 

3 

13% 

29 

9,8% 

UFPR 2 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação; 

Cartografia 4 

9,8% 

8 

17% 

2 

8% 

27 

9,2% 

UEPG 2 

Prática de Campo, 

Cartografia e Materiais 

Didáticos 3 

7,3% 

4 

9% 

2 

8% 

26 

8,8% 

UEM 1 

Espaço Geográfico; 

Didática do Conteúdo; 

Geografia Física 5 

12,2% 

5 

11% 

3 

13% 

42 

14,2% 

UENP 1 

Educação Ambiental; 

Geografia Física 4 

9,8% 

4 

9% 

2 

8% 

22 

7,5% 

Total 16 

 

41 

 

100% 46 

           

           100% 24 

100% 

295 

100% 

Quadro 03 – Panorama Geral dos Projetos de PIBID Geografia das IES Públicas do Paraná 

Fonte: Sites e blogs dos programas, relato dos coordenadores de área e entrevistas.  

Org.: SENE, M. W. (2016).  
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O número de escolas varia de acordo com o número de projetos em cada IES. 

No Estado do Paraná, são atendidas com projetos do PIBID de Geografia, 41 escolas da 

rede básica de Ensino, com temáticas variadas: Educação Ambiental (EA); Materiais 

Didáticos, Conceitos e Conteúdos próprios da Geografia, Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), Cartografia, entre outros. Há uma preocupação teórico-

metodológica implícita nas propostas. Neste aspecto, vale destacar a contextualização 

de um dos Coordenadores do PIBID Geografia (CPG04): 

O Projeto, de modo geral, assume os fundamentos teóricos e 

metodológicos da análise geográfica que objetiva interpretar as 

combinações dos elementos naturais e socioculturais formadores do 

espaço geográfico. Esse conhecimento científico disciplinar com 

atualidade conceitual é compatível com a construção de uma didática 

na qual o conteúdo-forma seja objeto da participação coletiva e 

criativa discente e docente atendendo a universalidade da ciência e a 

dimensão sócio-histórica da prática social educativa escolar. O Projeto 

assume ainda a metodologia da pesquisa-ação critico colaborativa. As 

ações projetadas terão sua dinâmica de realização construída no 

processo e com a participação da Universidade e da Escola. Daí que a 

explicitação de um cronograma flexível de execução. As ações estão 

definidas, mas atenderão às demandas e o ritmo de cada realidade 

escolar. O foco central de nosso subprojeto é produção de recursos 

didáticos na diferentes áreas do conhecimento geográfico (CPG04, 

entrevistado em janeiro de 2016).  

Se encaminharmos o olhar para a produção bibliográfica do PIBID de Geografia 

no Paraná, tendo como recorte os componentes do conhecimento profissional dos 

professores, sugeridos por Garcia (1999), verificaremos que há uma preocupação geral 

dos programas, ao atendimento de todos eles: Conhecimento Pedagógico (CP); 

Conhecimento do Conteúdo (CC); Conhecimento da Didática do Conteúdo (CD); e 

Conhecimento do contexto (CCO). Como exemplo, trazemos o panorama da produção 

dos eventos regionais dos anos de 2012, 2014 e 2015, a saber: I Seminário do PIBID do 

Paraná (ISPP), II Seminário do PIBID do Paraná (IISPP) e I Encontro Paranaense do 

PIBID Geografia (IEPPG), respectivamente, e nos quais todas estas dimensões 

apareceram nos trabalhos apresentados. Há também aqueles que tratam do PIBID em 

geral, sua contribuição para o processo de formação inicial e continuada. 

Avaliando os eventos conjuntamente (Quadro 04), podemos perceber que o 

Conhecimento Didático do Conteúdo, Conhecimento Pedagógico e Conhecimento de 

Conteúdo têm representatividade em todos os eventos. No evento de 2012, há uma 

equivalência entre os Conhecimentos Pedagógicos e os Conhecimentos Didáticos do 
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Conteúdo.  No evento de 2014 o cenário apresenta uma maior expressividade de 

trabalhos relacionados aos Conhecimentos Didáticos do Conteúdo e os Conhecimentos 

do Conteúdo. E no evento de 2015, o destaque dado pelas IES em seus trabalhos foi 

para o Conhecimento de Conteúdo. Outro fator que vale destacar além da pouca 

expressividade dos trabalhos relacionados ao Conhecimento do Contexto, a sua 

diminuição no período (2012-2015). 

Se analisarmos os trabalhos por IES (Quadro 05), no primeiro evento (ISPP -

2012), a tendência da análise geral dos eventos se repete. Ou seja, Conhecimento do 

Contexto é o menos priorizado pelas IES, sendo os demais apresentando uma 

semelhança entre si. Neste, foram publicados trabalhos de 5 (cinco) universidades do 

Estado, UNICENTRO, UNESPAR, UFPR, UNIOESTE e UEPG.  

De modo específico temos a UNICENTRO com equivalência entre 

Conhecimento Didático do Conteúdo, Conhecimento Pedagógico e Conhecimento do 

Conteúdo, presentes em 71% dos trabalhos. Na UNESPAR, o Conhecimento Didático 

do Conteúdo é priorizado na mesma proporção do Conhecimento Pedagógico (67%). A 

UFPR priorizou o Conhecimento Didático do Conteúdo em todos os trabalhos 

apresentados, dando a mesma prioridade ao Conhecimento Pedagógico e Conhecimento 

do Conteúdo (75%). Na UNIOESTE se destacam os trabalhos que apresentam o 

Conhecimento Didático do Conteúdo. Na UEPG, o destaque vai para a ausência do 

Conhecimento do Conteúdo nos trabalhos analisados.  

Já no segundo evento (IISPP-2014) (Quadro 06), temos a presença de 7 (sete) 

novamente o Conhecimento de Contexto permanece como de menor evidência. Na 

UNICENTRO há novamente equivalência entre Conhecimento Didático do Conteúdo, 

Conhecimento Pedagógico e Conhecimento do Conteúdo. Na UNESPAR, 

Conhecimento Didático do Conteúdo e Conhecimento do Conteúdo possuem a mesma 

proporção. A UNIOESTE manteve a proporcionalidade entre três conhecimentos, 

Didática Conteúdo, Contexto e Pedagógico (43%), porém, o Conhecimento do 

Conteúdo aparece com o dobro dos demais conhecimentos (86%). A UFPR apresenta 

uma consonância de 100% nos Conhecimentos de Didática de Conteúdo, 

Conhecimentos Pedagógicos e Conhecimento do Conteúdo. 
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Quadro 04 – Dados gerais da produção do PIBID Geografia do Paraná 

Fonte: Trabalhos publicados nos Anais dos eventos.  

Org.: SENE, M. W., (2016) 
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Quadro 05 – Distribuição dos trabalhos por IES ISPP (2012) 

Fonte: Trabalhos publicados nos Anais dos eventos.  

Org.: SENE, M. W., (2016) 
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Quadro 06 – Distribuição dos trabalhos por IES no II SPP (2014) 

Fonte: Trabalhos publicados nos Anais dos eventos.  

Org.: SENE, M. W., (2016) 
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Na UEL, os Conhecimentos da Didática do Conteúdo e o Conhecimento do 

Conteúdo aparecem em 100% dos trabalhos. Em nenhum trabalho desta universidade o 

Conhecimento de Contexto foi destacado. Na UEPG, Conhecimento da Didática do 

Conteúdo e Conhecimento Pedagógico obtiveram a mesma proporção (71%), com 

maior destaque para o Conhecimento do Conteúdo presente em 86% dos trabalhos 

analisados. Na UENP, os Conhecimentos Pedagógicos e de Conteúdo apareceram em 

100% dos trabalhos.   

Em relação ao terceiro evento (IEPPG-2015) (Quadro 07) é possível inferir que 

o Conhecimento de Contexto permanece, assim como nos outros dois eventos como o 

menos priorizado.   

Como vimos, o conhecimento de contexto foi menos expressivo na produção dos 

PIBID (s) nos eventos. Porém, ao conversar com coordenadores de área, percebemos 

que esta preocupação está presente. Há grupos que para definir suas temáticas e sua 

atuação, partem da realidade escolar e/ou das demandas sugeridas pelos supervisores do 

programa, como o exemplo a seguir: 

 

A nossa proposta partiu da categoria do estudo do lugar. Nós 

elencamos dentro de todo hall, um lugar considerando, aquela 

realidade de vida, pelo município, sobretudo as questões das 

enchentes, que atingem uma parcela considerável da população. 

Enfim, a partir dessa categoria a gente vai relacionando as demais, 

mas muito também vai estar vinculado com aquilo que o professor na 

escola, na sua proposta de trabalho, pensa. Porque a gente não pode 

interferir muito. (CPG02, entrevistado em novembro de 2015). 

 

 

Nas observações do projeto PIBID/Geografia – UNICENTRO/Guarapuava, isso 

ficou bastante evidente, sendo realizado pelo grupo um levantamento de dados 

socioeconômicos e culturais sobre a comunidade escolar antes mesmo de definir as 

atividades, assim como, a analise do projeto político pedagógico da escola (PPP), e por 

meio desses estabelecer as estratégias de trabalho. Isso fica claro nos trabalhos 

publicados nos eventos regionais, onde há relatos dessa natureza.  

Também nessa perspectiva de atender as demandas da escola, temos situações 

conflituosas entre pibidianos e supervisores, a respeito de alguns obstáculos no 

desenvolvimento dos projetos, que devem ser resolvidas pelos coordenadores de área. A 

exemplo, temos o relato da CPG01: 
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Eles demandam algumas coisas, por exemplo [...] a ultima reunião pra 

discussão de texto foi sobre inclusão. Como trabalhar os processos 

inclusivos, isso porque, porque alguns alunos tinham o desafio de lidar 

com algumas deficiências em sala de aula. E, eles tinham uma visão e 

a professora regente, que no caso era a supervisora ali, tinha outra. 

Então eles ficaram muito conflitados em relação a isso. O que a gente 

pode fazer? A gente pôde estudar, então é sobre esse tema que nós 

estamos estudando, e agora a gente vai voltar para a avaliação. 

(CPG01, entrevistado em novembro de 2015). 

 

 

Este é um caso, bem interessante para evidenciar a importância do PIBID no 

processo. Ao identificar um problema, o programa oferece tempo/espaço para que, por 

meio da pesquisa sobre uma questão/tema/conceito os professores, seja em formação 

inicial (acadêmicos), seja continuada (supervisores e coordenadores de área), encontrem 

respostas às demandas da sala de aula. Entendemos que o PIBID também oferece 

formação continuada aos docentes, da escola e da Universidade. Enquanto o primeiro 

tem acesso a novas tecnologias e teorias produzidas na universidade, o segundo tem 

mais aproximação com o seu objeto de estudo, a escola, permitindo-lhe compreender 

melhor sua complexidade e, por consequência, dando-lhe subsidio para seu trabalho na 

formação inicial de professores. 

A coordenação e a supervisão do PIBID devem ter um trabalho muito 

bem articulado para que o processo das ações e a própria conduta dos 

alunos bolsistas, os pibidianos, no grupo e na escola, sejam bem 

planejados e executados. Percebo que a coordenação traz as 

discussões e aporte teóricos e metodológicos para se entender o que 

vai ser feito e como vai ser realizado o trabalho na escola e, ao mesmo 

tempo, esse encaminhamento leva em conta as turmas e os conteúdos 

trabalhados pelo professor supervisor. Ao colocar o supervisor como 

parte do que e, como é pensado as atividades do PIBID na escola, a 

coordenação dá uma autoridade, no sentido de ser uma referência para 

os pibidianos, pois estes se rementem ao supervisor no que se refere 

ao trabalho a ser realizado na escola. Desta maneira, o supervisor tem 

um respaldo legítimo para encaminhar as ações do PIBID na escola, e 

ao mesmo tempo levar ao grupo, no seu espaço acadêmico, a realidade 

do ambiente e da dinâmica escolar, com todos os seus percalços, bem 

como da importância do conhecimento das relações humanas, do 

conhecimento da realidade familiar, social, cultural e econômica dos 

alunos, além do conhecimento didático-pedagógico para o efetivo 

trabalho na sala de aula. Esses conhecimentos se somam ao 

conhecimento dos temas trabalhados com os alunos, que os pibidianos 

trazem do curso a partir das disciplinas acadêmicas, mas mesmo este, 

precisa de uma importante transposição didática para uma linguagem 

adequada à faixa etária das turmas de alunos na escola. 
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Quadro 07 – Distribuição dos trabalhos por IES, IEPPG (2015) 

Fonte: Trabalhos publicados nos Anais dos eventos.  

Org.: SENE, M. W., (2016) 
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Neste sentido reforço que minha experiência enquanto supervisor do 

PIBID, me indica que a coordenação e a supervisão têm papéis 

diferenciados sim, mas que devem estabelecer uma verdadeira 

parceira nos encaminhamentos com os pibidianos. [...] de um modo 

em que a coordenação e a supervisão estão bem articuladas, que 

pensam juntos todos os aspectos do trabalho dos grupos na 

universidade e na escola (PS01, entrevistado em fevereiro de 2016). 
  

 E quando não há acompanhamento sistemático dos coordenadores de área e/ou 

supervisores, os pibidianos afirma que a dificuldade é maior e se sentem “à deriva”. 

Essa questão apareceu nos relatos dos pibidianos na reunião de segmentos
11

 realizada no 

do I EPPG. Nesta, os bolsistas expuseram a falta de contato com os supervisores e 

coordenadores, em alguns projetos, o que gera situações de dificuldade, seja pela falta 

de diálogo, seja pela falta de experiência para lidar com certas atividades no âmbito 

escolar.  

Em relação à organização do programa, o formato também é variado, porém há 

aspectos em comum, reuniões de trabalho administrativas (como fazer esta ou aquela 

ação), para discussão teórico-metodológica, para elaboração de materiais e textos. 

Momentos entre todos os bolsistas, coordenadores, supervisores e acadêmicos, entre 

acadêmicos e coordenadores, acadêmicos e supervisores, entre coordenadores e 

supervisores; permanência do acadêmico na escola de forma contínua (semanal) e/ou 

dividida em períodos (por oficinas, em situações específicas, pré-estabelecidas, em um 

ou outro bimestre); permanência do supervisor na Universidade, de forma contínua 

(semanal) e/ou dividida em períodos (reuniões quinzenais e ou mensais); permanência 

do coordenador de área de forma contínua (semanal, na universidade e na escola), e/ou 

dividida em períodos (reunião quinzenal, mensais, visita às escolas pontualmente). 

Os papéis, via de regra, são bem definidos. Ao coordenador de área cabe a 

articulação entre o supervisor e o acadêmico, entre a universidade e a escola; a 

orientação do supervisor e do acadêmico; encaminhar o aporte-teórico metodológico 

necessário a execução do projeto; gerir administrativamente o projeto na Universidade; 

Ao supervisor cabe a articulação no ambiente escolar do projeto do PIBID com o da 

própria escola e com sua comunidade; a socialização e a orientação dos acadêmicos no 

ambiente escolar; gerir administrativamente o projeto na escola; Aos acadêmicos cabem 

                                                           
11

 Um dos momentos do IEPPG (2015) foi a reunião por segmento, no qual os pibidianos expuseram suas 

questões sobre o PIBID: contribuições, dificuldades e limites. 
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realizar estudos teórico-metodológicos inerentes ao projeto, bem como, participar na 

construção e execução de ações diretas na escola. 

No total são 46 professores supervisores do PIBID Geografia distribuídos nos 

projetos das universidades públicas do Paraná, que estão relacionados, via de regra, ao 

número de acadêmicos bolsistas por IES, neste sentido, a UEL que possui o maior 

número de bolsistas acadêmicos (22,4%), tem 10 supervisores (22%). A exceção é a 

UFPR, que possui 9,2% do total de acadêmicos bolsistas, mas tem 8 supervisores(17%).  

Em relação aos coordenadores há uma tendência de proporção em relação total 

de bolsistas, porém, a exceção está para a UEL, que possui o mesmo quantitativo de 

coordenadores que a Unioeste e a Unespar (16, 7%), tendo o maior número de bolsistas. 

Em relação ao número de professor supervisor x Pibidianos x coordenadores de 

área, de modo geral apresenta-se em conformidade com o Artigo 31 da Portaria Nº 096, 

de 18 de julho de 2013, que atualiza as normas do Programa e rege a edição atual dos 

projetos.   

§1º Para assegurar a qualidade na execução e no acompanhamento das 

atividades, bem como a otimização dos recursos públicos: I – cada 

coordenador de área deve orientar no mínimo 5 (cinco) e no máximo 

20 (vinte) estudantes de licenciatura; II – cada supervisor deve 

acompanhar no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) estudantes de 

licenciatura (BRASIL, 2013, p. 11). 

 

 Porém, de acordo com o informe nº. 09/2015 do FORPIBID, haverá 

reformulações do Programa devido ao ajuste fiscal
12

, a CAPES está sugerindo a 

alteração do número mínimo de bolsistas para cada supervisor, passando de 5 para 10. 

E, de no mínimo 20 bolsistas para cada Coordenador de Área. Ou seja, programas que 

possuem 12 pibidianos para dois supervisores, terão seus supervisores reduzidos. 

Embora, ainda em negociação, esta proposição foi recebida de forma negativa pelos 

grupos, pois compromete a qualidade no acompanhamento das atividades, além de 

seguir um caminho contrário à regulamentação estabelecida no edital em andamento. As 

mudanças aplicadas ao programa, nos últimos meses de 2015, surgem no meio da sua 

trajetória, o que pode comprometer as atividades dos projetos de forma significativa, 

pelo corte no número de bolsistas pibidianos, supervisores e coordenadores de área, 

previstas em 45%.  

                                                           
12

 Conjunto de medidas adotadas pelas diferentes instâncias de Governo, visando gastar menos recursos 

do que os arrecadados. 
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 Os projetos de PIBID Geografia no Paraná, apesar de discutirem temáticas 

variadas, observamos que há uma preocupação em socialização dos conhecimentos 

adquiridos e práticas realizadas. Com expressiva participação dos bolsistas, supervisores 

e coordenadores de área em eventos científicos, como veremos ao longo deste trabalho. 

 

3.1.2 - Perfil dos acadêmicos pibidianos 

 

A faixa etária dos pibidianos, participantes da pesquisa, é de um grupo jovem
13

, 

com 80,6% em idades entre 18 e 25 anos de idade, 11,11% entre 26 e 30 anos, 5,6% 

entre 31 e 40% e 2,7% com mais de 40 anos (gráfico 02).  Destes, 24% são acadêmicos 

do primeiro ano de graduação; 18% se encontram no segundo ano; 15% no terceiro ano 

e; 42% no quarto ano de graduação (gráfico 03). 

 

 
Gráfico 02 – Quantidade de pibidianos por faixa etária. 

Fonte: Pesquisa com grupo de Pibidianos no IEPPG, 2015. 

Org.: SENE, M. W., (2016). 

 

                                                           
13

 Esta característica está em consonância com a idade dos universitários no restante do Brasil 

que, conforme a pesquisa do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis (FONAPRACE, 2011), apresenta 75% destes na faixa de até 24 anos.   
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Gráfico 03 – Série atual dos pibidianos. 

Fonte: Pesquisa com grupo de Pibidianos no IEPPG, 2015. 

Org.: SENE, M. W., (2016). 

 

Quanto a permanência no programa, a maioria, (76,5%) estão há mais de 1 ano 

(gráfico 03). Este tempo prolongado no programa, é um fator interesse pela sua 

simultaneidade às séries da graduação (gráfico 04). Há aqueles que estão no PIBID há 

mais de dois anos (48,7%) e até durante todo o período da graduação (18,1%), ou seja, 

estes têm uma experiência na docência paralela a sua formação curricular.   

 

 
Gráfico 04– Permanência do acadêmico no PIBID. 

Fonte: Pesquisa com grupo de Pibidianos no IEPPG, 2015. 

Org.: SENE, M. W., (2016). 

*Alguns acadêmicos possuem mais de 4 anos de programa porque estão na segunda graduação 

ou estão concluindo outra modalidade (licenciatura ou bacharel)
14

.  

                                                           
14

 Este caso do pibidiano que está fazendo bacharelado, é isolado, e nos causou estranheza justamente 

porque o regulamento do programa é claro quanto ao vinculo do estudante a licenciatura. E, além disso, o 

artigo 28, da portaria 096/2013,  deixa claro em seu inciso II, que a bolsa de iniciação a docência terá 

duração de até 24 meses, prorrogáveis por igual período. Ou seja, não poderia ultrapassar 4 anos. No 

paragrafo 2, do mesmo artigo consta que “o bolsista de iniciação a docência não poderá receber a bolsa 
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A permanência do PIBID associada a sua imersão no ambiente escolar, pode 

contribuir para que o pibidiano suavise o “choque de realidade” próprio à socialização 

do ambiente de trabalho, no inicio de sua carreira profissional. Este choque, segundo 

Tardif e Raymond (2000), diz respeito a integrar-se as normas da escola; a socialização 

junto aos seus colegas de trabalho, num contexto normativo informal; e a descoberta 

dos alunos “reais” e não idealizados. 

 A mescla entre idade e série também é importante para que haja uma 

dinamicidade no grupo, e a troca de experiências entre os membros.  Há um ganho 

significativo à formação, segundo a coordenadora do programa (CPG1),  o PIBID 

proporciona: 

 

[...] também a oportunidade de ter alunos que vão do primeiro ano até 

o quarto ano da licenciatura, é uma relação diferente que se 

estabelesse entre eles próprios, entre a construção desse conhecimento 

que a gente tá, de certa forma, provocando junto com eles, e também 

esse aluno do primeiro e do segundo ano que vai pra sala de aula, ele 

chega ao quarto ano com uma outra visão, a gente tem visto isso já. 

[...] Assim eles entendem a escola com uma clareza que eu imagino 

que muitos de nós não tinhamos quando iniciamos nossas carreiras 

(Coordenador do PIBID Geografia 01 (CPG1), entrevistado em 21 de 

novembro de 2015). 

  

Ainda sobre isso, uma bolsista acrescenta: 
 

[...] desde o primeiro ano da faculdade já vou para a sala de aula, 

quebrando esse gelo, principalmente com uma visão diferenciada no 

ensino de Geografia, bem mais inovadora, porque o PIBID exige isso 

de seus bolsistas e isso é muito bom e importante para a minha 

formação acadêmica enquanto futuro professor (R53).  

 

Nesta linha, outro testemunho revela a importancia desta organização do 

programa: 

Sendo cinco bolsistas do quarto ano, cinco do terceiro, sete do 

segundo e três do primeiro ano. Essa integração entre os turnos e o 

grau de envolvimento com as várias etapas do curso promove uma 

interação e uma troca de saberes tanto nas relações interindividuais 

como nas relações sociais mais amplas, importantes para uma 

formação plural. 

Sabemos da existência da pluralidade dos saberes docentes 

construídos pelos/as professores/as em formação, sendo alguns 

adquiridos nas disciplinas cursadas na graduação, outros nos projetos 

de pesquisa, ensino e extensão e os demais nos cotidianos vivenciados 

                                                                                                                                                                          
PIBID por período superior ao máximo estabelecido, mesmo que ingresse em curso de licenciatura ou 

subprojeto diferente”. 
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tanto na comunidade quando nos espaços informais de aprendizagem 

das universidades e de outros, impossível de mensurar, tendo em vista 

a tamanha complexidade de mapear os elementos responsáveis pela 

formação de um profissional docente. (Publicação, C17, 2015) 

 

É interessante notar a relação dos pibidianos com a escolha da profissão, uma 

vez que a maioria (57%) optaram pela licenciatura devido a vontade de ser professor 

(grafico 09). 

 
Gráfico 05 – Motivos da escolha pela licenciatura. 

Fonte: Pesquisa com grupo de Pibidianos no IEPPG, 2015. 

Org.: SENE, M. W., (2016). 

 

 

 Este dado é ainda mais significativo, quando verifica-se que há uma noção do 

pibidiano quanto as condições de trabalho do professor no Brasil, conforme algumas 

justificativas dadas à sua escolha: “A vontade de ser professora, mesmo com as 

dificuldades da licenciatura” (R2) (grifo nosso). O R53 afirma que: “Porque gosto da 

Geografia e me vejo como professor e, principalmente, a necessidade de se ter bons 

professores e com o compromisso com a educação pública que está defasada por vários 

motivos” (grifo nosso); Ainda sobre isso, temos o respondente R41, que afirma: 

“Pensando na formação da educação no âmbito da Geografia, visto que há defazagem 

no próprio currículo e ensino dentro da sala de aula” (grifo nosso).  

Para Nóvoa (2000) cada pessoa tem um motivo ou uma explicação para se sentir 

ou se reconhecer professor e isso vai se moldando ao longo do tempo, principalmente 

estando na profissão. Trata-se do reconhecimento da dimensão temporal da construção 

da identidade do professor. Seja no período pré-profissional ou na socialização de sua 

profissão.  
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Tardif e Raymond (2000, p.221) ao abordar um dos aspectos do período pré-

profissional, citam a ideia de Atkinson e Delamont (1985) de “auto-recrutamento”, que 

“[...] refletiria um recrutamento ligado à tradição oral dessa ocupação e aos efeitos da 

socialização por antecipação (Lortie 1975) no ofício de professor, efeitos esses 

induzidos pela observação, em casa, do habitus familiar e de um dos pais concentrado 

em tarefas ligadas ao ensino”.   

Seja no período pré-profissional, seja no seu contexto de socialização de 

trabalho, estes autores, consideram o tempo fundamental no processo de construção da 

identidade e prática profissional docente, que há um só tempo integram dimensões 

individuais, sociais e culturais. Estes elementos são importantes na compreensão da 

escolha pela profissão, assim como imbrica na própria atividade docente, ou seja, 

crenças, preconcepções e convicções que o sujeito constrói, por meio de experiências 

pré-profissionais e que são apropriadas por ele na sua prática profissional.  

 

[...] A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, 

não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um 

espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. Por isso, 

é mais adequado falar em processo identitário, realçando a mescla 

dinâmica que caracteriza a maneira de cada um se sente e se diz 

professor (NÓVOA, 2000, p.16). 

 

Observamos que no grupo respondente foi muito menor os fatores externos 

a motivações pessoais, relacionados à escolha do curso por ausência de outra opção 

(8%), no caso daqueles que não tinham acesso em sua cidade ou região de oferta de 

cursos em outras áreas, e, pela expectativa de emprego (7%). 

   Em relação à aproximação do licenciado de seu contexto de profissão o 

PIBID tem contribuído de forma significativa. Ao serem questionados sobre a escolha 

pela participação no programa, 76% afirmaram estar associada ao incentivo à prática 

pedagógica e a experiência docente, assim como ao contato com a escola (gráfico 10). 

Este dado é relevante, sobretudo, em cursos de licenciatura
15

 que oferecem outras 

                                                           
15

 No Paraná, todas as Universidades Públicas oferecem bolsas de estudos aos seus acadêmicos, seja de 

ensino, pesquisa e extensão. É Fato que as bolsas, via de regra, não estão à disposição de todos os alunos, 

tampouco são apenas para as licenciaturas. Porém,  a título de reflexão, na Unicentro, há bolsas de 

diversos programas ofertadas aos alunos da licenciatura, na nossa observação verificamos que a saída do 

PIBID, esteve vinculada a conclusão da graduação ou por oportunidades de trabalhos, melhor 

remunerado, mas não para mudar de modalidade, seja para pesquisa, seja para a extensão. Não podemos 

contudo, generalizar, já que não fizemos nenhuma pesquisa específica sobre esta questão, nas outras IES. 
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modalidades de bolsas (iniciação a pesquisa e a extensão). Em um contexto que o 

licenciando possa escolher é representativo sua opção pelo PIBID. 

 

 

Gráfico 06– Atratividade do PIBID aos acadêmicos. 

Fonte: Pesquisa com grupo de Pibidianos no IEPPG, 2015. 

Org.: SENE, M. W., (2016). 

* Correspondem às respostas: “Não respondeu”, “Indicação de um amigo” e “Incentivo de 

professor”. 

 

Ao explicar sua escolha, o pibidiano dá destaque para a relação da universidade 

com a escola, principalmente, na possibilidade de contato mais direto e frequente com o 

seu futuro ambiente de trabalho: 

 

“Porque como futuros professores o PIBID nos aproxima do âmbito 

escolar, em sua realidade, de forma integrada e articulada, nos 

preparando para futuramente, como professores, que tenham uma 

visão da escola e de educação básica na qual iremos atuar no ensino 

de Geografia. Além de ser um programa essencial na formação de 

professores” (R3).  

 

 O respondente R41, afirma que: “Visto que a própria graduação não prepara para 

a vivência no âmbito escolar. Nas experiências didáticas agregadas com a intervenção 

do programa”. Já para a respondente R59, o PIBID contribuiu “Para superar minha 

timidez e melhorar minha habilidade como futura professora” (R59). E, para o R16: “O 

PIBID é praticamente um ‘test drive’ da profissão, só que de maneira informal”. 
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 Sobre a contribuição desta aproximação com o ambiente escolar e a formação no 

PIBID Anjos et al (2014) afirmam que:  

 

Com a presença do PIBID na graduação, os alunos ainda em processo 

de formação acadêmica têm a oportunidade de entrar em contato com 

tal aspecto da realidade escolar e, dessa forma, comprovar os desafios 

existentes nos pressupostos teóricos da graduação. Assim, além de 

pensar em soluções, eles podem observar como os profissionais 

inseridos no ambiente escolar lidam com tal cenário tão complexo 

(ANJOS et al, 2014, p. 136).  

 

 O PIBID tem trazido para a licenciatura um aporte prático que o Estágio 

Supervisionado não atende completamente. Enquanto este último está circunscrito, 

tempo-espacialmente, há momentos específicos às disciplinas, via de regra, variando as 

escolas em cada um deles, os pibidianos tendem a ter uma permanência maior e mais 

processual na escola. Em se tratando de dados quantitativos, a pesquisa de Malysz 

(2015) revela que o pibidiano tem 576 horas anuais, enquanto o estágio é de 400 horas 

subdividas em 200 horas anuais.  

Embora haja diferenças entre a operacionalização do programa e do estágio, 

conforme às IES no Paraná, seja no modelo, seja na carga horária de vivencia na escola, 

há um consenso entre os coordenadores de área que certamente o PIBID contribuiu 

muito mais para a compreensão do espaço escolar e da profissão do que o Estágio 

Supervisionado.  

 

[...] No PIBID, pelo menos em nosso subprojeto, os bolsistas não 

assumem a direção da classe. O contato deles com os alunos 

(fundamental, sem dúvida) acontece nos momentos de aplicação dos 

recursos didáticos produzidos e em outras atividades planejadas. Por 

outro lado, no PIBID o aluno tem a oportunidade de entrar em contato 

com diferentes séries e classes ao longo do período letivo coisa que o 

estágio, normalmente, não proporciona. A atividade do estágio é mais 

intensa, porém, restrita [...] 

Do meu ponto de vista o PIBID presta um serviço muito importante 

para a formação inicial de professores na medida em que permite ao 

futuro professor vivenciar situações reais de ensino aprendizagem nas 

escolas parceiras. A presença contínua dos alunos nas escolas 

oportuniza aos bolsistas a apropriação de saberes profissionais que o 

estágio, em seu formato atual, não consegue ou não pode revelar. 

Representa, fundamentalmente, uma aproximação da universidade 

com a educação básica (CPG04, entrevistado em janeiro de 2016). 

 

É preciso entender que a formação inicial e a atividade profissional docente são 

processos articulados. Assim, as políticas e projetos que dão suporte a formação inicial 
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tendo como base a parceria entre instituições formadoras e escola, conforme Ambrosetti 

et al (2013), “ainda que não configure uma reestruturação dos modelos de formação, 

pode trazer avanços no sentido de promover maior articulação entre os espaços e 

tempos nos percursos formativos dos professores” (AMBROSETTI et al, 2013, p.157). 

O estabelecimento de parceria entre universidade e escola propicia o intercâmbio entre 

professores em formação inicial e professores da educação básica, garantindo um canal 

de interlocução entre a academia e a escola e, a troca de saberes e experiências. 

Outro fator importante é que a participação no programa permite que o 

acadêmico integre-se mais efetivamente na universidade, além das aulas da graduação, 

tendo em vista que participa das reuniões, discussões, grupos de estudo e eventos, extra 

horário de aula, mudando muitas vezes a própria visão do aluno, sobre a licenciatura, 

como observamos no depoimento a seguir: “Pelo fato do não interesse na licenciatura, o 

PIBID contribuiu para a mudança do meu objetivo, onde a partir da participação do 

subprojeto, hoje me identifico com a licenciatura” (R4).  

Programas como Iniciação Científica (IC), Monitorias e Extensão Universitária, 

por exemplo, também fazem essa maior aproximação com a universidade, mas com um 

viés voltado ou para a pesquisa ou para a extensão, não necessariamente relacionado a 

atuação como professor, diferentemente do PIBID que faz uma ligação entre ensino, 

pesquisa e extensão universitária, no contexto da atuação profissional docente.  

 

A formação inicial de professores constitui uma importante fase na 

construção do perfil destes profissionais e, por esse motivo, toda a 

prática e todas as experiências vivenciadas por eles influenciam 

diretamente no rumo posterior de suas ações e concepções acerca da 

instituição escolar e da relação ensino-aprendizagem. Esse processo 

deve ocorrer de maneira reflexiva e continuada, pois, a cada nova 

relação entre escola e sociedade, ou até mesmo na sala de aula o 

professor necessita de formas inovadas para sua atuação (ANJOS et 

al, 2014, p. 135).  

 

 O PIBID também tem contribuído para a permanencia destes na licenciatura. No 

caso da Geografia, isso é significativa, já que o curso apresenta duas modalidades.  

Sobre a evasão nas licenciatura, de modo geral, estudos mostram que um dos 

problemas está em garantir a sua permanência do profissional na área, após a formatura. 

Pinto (2014) ao discutir a questão, e fazer um panorana das licenciatura no Brasil (dados 

dos últimos 20 anos), afirma que a falta de professores em algumas áreas, está mais 

relacionada a desvalorização profissional do que a falta de profissionais e/ou a oferta de 
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vagas.  Segundo o autor, a exceção da disciplina de física existem professores 

habilitados em número mais do que suficiente para assumir as turmas existentes. 

Ou seja, trata-se de uma conjuntura econômica e social, principalmente, nas 

regiões em que o magistério pouco assistido, que ao não favorecer a condição de 

trabalho do professor, somadas as dificuldades inerentes ao inicio da profissão 

contribuem significativamente para a fuga da mesma.  

Embora o PIBID, não possa dar conta das questões macroestruturais 

relacionadas as condições de trabalho, ele tem auxiliado na valorização dos cursos de 

licenciatura. Além de auxiliar no combate à evasão de alunos das licenciatura e aumento 

das conclusões, traz, conforme os dados apresentados pela Fundação Carlos Chagas 

(2014)
16

, uma maior visibilidade dos cursos de licenciatura nas IES, pelos docentes dos 

cursos e pelos órgãos gestores. De acordo com o estudo com o PIBID há uma:  

 

[...] maior visibilidade das licenciaturas na instituição, as quais passam 

a ter consideração mais destacada por parte dos órgãos gestores 

superiores, despertando também maior interesse e atenção de docentes 

que nela já atuavam e de docentes do bacharelado. Isso vem 

acompanhado do reconhecimento concreto da importância da 

formação para a docência na educação básica e da emergência de 

novas perspectivas sobre a profissionalidade docente – o conjunto de 

aspectos necessários ao trabalho do profissional docente 

(FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2014, p.30).  

 

No caso da Geografia, que apresenta duas modalidades (Licenciatura e 

Bacharelado), também tem contribuído com os acadêmicos, para a decisão sobre qual 

especificidade se dedicar. Sobre isso, um pibidiano expôs que o PIBID para ele: “foi 

importante para obter experiência de como é estar em sala de aula e para decidir qual 

área me identifico mais (licenciatura ou bacharel)” (R18).  

Outro fator destacado pelos pibidianos foi a contrapartida da bolsa, que se torna 

um atrativo para que o acadêmico possa vivenciar melhor a universidade, além de 

contribuir para sua permanência no curso. Conforme os pibidianos: “Outro ponto 

importante é que a disponibilidade de bolsas contribui para a valorização da profissão 

docente” (CPG04, entrevistado em Janeiro de 2016). “Pela bolsa, que é muito 

importante pelo fato que eu posso vivenciar melhor a universidade e não trabalhar [...]” 

(R53). 

  

                                                           
16

 No trabalho intitulado: Um estudo avaliativo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência – PIBID 
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 Os estudos da Fundação Carlos Chagas (2014), mostram que as bolsas 

concedidas têm atraído os alunos da graduação, mas também tem os fixado no curso, 

diminuindo sua evasão no decorrer do processo de formação docente. O que neste caso 

é bastante positivo, já que a licenciatura tem sofrido com esse problema, já discutida 

anteriormente.   

 

3.2. O PIBID e a Construção dos Conhecimentos Profissionais dos Professores : O 

Conhecimento do Conteúdo 

 

 Os Conhecimentos dos Conteúdos são aqueles conhecimentos gerais de uma 

matéria, seus conceitos específicos, suas definições (SHULMAN, 2005; GARCIA, 

1999). Ou seja, aquele saber que é próprio de uma ciência. No caso da Geografia, 

podemos considerar que são os conceitos, categorias, temas/conteúdo e linguagens, que 

são imprescindíveis para o entendimento da disciplina.   

Com relação aos aspectos teórico-conceituais do processo de formação do 

professor de Geografia, mais especificamente, sobre os conhecimentos geográficos, que 

conforme (PIRES e ALVES 2013; CORRÊA, 2012; CASTRO, 2012, SOUZA, 2012; 

GOMES, 2012) nos sugerem como elementares para construção do pensamento 

geográfico, e, portanto deve ser considerado na formação professor foi de nosso 

interesse investigar de que maneira o PIBID no Estado do Paraná, os tem incluído em 

seus projetos.  

Para isso, apresentamos a discussão deste capítulo, resultado das reflexões 

teórico-metodológicas e da analise do material empírico da pesquisa, a saber: 

publicações de alguns eventos do PIBID no Paraná (edições 2012, 2014 e 2015), a partir 

dos quais realizamos uma categorização dos conteúdos, conforme a abordagem nos 

artigos; relato dos coordenadores, supervisores e acadêmicos, colhidos nas entrevistas, 

nos eventos e/ou na observação do PIBID Unicentro - Guarapuava; respostas dos 

pibidianos (acadêmicos) na enquete aplicada durante o IEPPG 2015. 

Apoiando-nos na categorização proposta por Pinto (2013)
17

, adaptando-os aos 

objetivos do nosso trabalho, identificamos os temas/conteúdos e conceitos abordados 

nas publicações, conforme a natureza das categorias (Quadro 08).  

 

                                                           
17

 A qual fez uma análise dos conceitos e conteúdos privilegiados nos artigos produzidos no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE).  
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Categorias 

Temáticas 

Natureza da discussão Conteúdos 

C
a

rt
o

g
ra

fi
a
 

Nesta categoria integraram-se os trabalhos 

que enfatizaram questões teóricas e 

metodológicas relacionados diretamente ao 

ensino da cartografia e/ou alfabetização 

cartográfica. Também foram integrados 

neste campo, aqueles trabalhos voltados ao 

Sensoriamento Remoto e 

Geoprocessamento. 

Orientação; localização, escala, coordenadas 

geográficas, fotointerpretação, Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) 

D
in

â
m

ic
a

 d
a

 S
o

ci
ed

a
d

e
 

Nesta categoria foram integrados os 

trabalhos cujos temas e discussões 

centraram-se na dinâmica da sociedade, tais 

como a organização e as relações sociais 

estabelecidas no campo e na cidade, os 

processos de produção, circulação, 

comercialização e consumo, bem como a 

dinâmica da população, entre outros. Temas 

vinculados às áreas da Geografia Humana e 

Regional. 

Geografia cultural; Relação Sociedade 

Natureza; Aquíferos; Continente Africano- 

aspectos sociais; agricultura orgânica; 

complexos regionais brasileiros; paisagem e 

suas transformações; capitalismo; 

colonização; movimentos migratórios; Região; 

Espaço rural e urbano; concentração de terras/ 

agricultura familiar/ latifúndio e minifúndio; 

Formação do território; cidadania; Divisão 

Internacional do Trabalho; 

subdesenvolvimento; diversidade cultural; 

agricultura; agrotóxicos; industrialização; 

redes; Geopolítica; cultura do litoral-PR; 

sociedade de consumo; território brasileiro; 

Geografia do Paraná; diversidade étnica e 

religiosa; política/democracia; Epistemologia 

da Geografia; lugar; espaço; globalização; 

modernização agrícola; patrimônio cultural 

rural; população brasileira; migração, 

imigração, emigração, demografia, América 

Latina e Regionalização brasileira, 

demografia. 

D
in

â
m

ic
a

 d
a

 N
a

tu
re

z
a

 

Nesta categoria foram integrados os 

trabalhos cujos temas e discussões 

centraram-se na dinâmica da natureza, tais 

como: solos, rochas e minerais e Geologia. 

Temas vinculados à área da Geografia Física 

Eras geológicas, clima, ciclo hidrológico, 

pluviosidade, enchente, hidrologia, bacia 

hidrográfica, meteorologia, solos, relevo, 

rocha, nascentes, geologia, vegetação, 

paisagem, bioma, vulcanismo, água, tectônica 

de placas, aspectos físicos do continente 

europeu, radiação solar, atuação das massas de 

ar, tempo, origem do universo; ocupações em 

áreas irregulares, pressão atmosférica, e ações 

antrópicas que alteram o relevo. 

E
d

u
ca

çã
o

/P
r
es

er
v

a
çã

o
 A

m
b

ie
n

ta
l 

Nesta categoria foram integradas duas 

formas de abordagem da questão ambiental: 

Uma voltada para o estudo do ambiente, 

centrado em conteúdos, conceitos e com 

foco na discussão da degradação e 

preservação ambiental. E outra voltada à 

formação de valores, atitudes e 

comportamentos para e no ambiente, sendo a 

educação ambiental o principal objetivo. 

Vulnerabilidade ambiental, poluição das 

águas, educação ambiental, sustentabilidade, 

biodiversidade, agenda 21 escolar. 

Quadro 08 – Categorias temáticas e conteúdos de Geografia 

Fonte: PINTO (2013), adaptado.  

Org.: SENE, M. W. (2016). 
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No âmbito das publicações dos eventos, de modo geral, no primeiro evento 

(ISPP-2012), a UNIOESTE
18

 foi a IES que mais apresentou (54% do total) a dimensão 

do Conhecimento de Conteúdo nas suas publicações (Gráfico 07).
19

. E, a IES que 

menos privilegiou esse conhecimento foi a UNICENTRO, (14% do total). 

 

Gráfico 07 – Percentual dos Trabalhos de Geografia que tratam do Conhecimento de Conteúdo 

por IES no ISPP-2012. 

Fonte: Trabalhos publicados nos Anais dos eventos. 

Org.: SENE, M. W., (2016). 

Com relação ao segundo evento (IISPP-2014), a UFPR, a UENP e a UEL 

apresentam um percentual de 100% de Conhecimento de Conteúdo em seus trabalhos. 

As demais universidades, se comparadas com o evento anterior, apresentaram um 

aumento significativo. (Gráfico 08)  

 

Gráfico 08– Percentual dos Trabalhos de Geografia que tratam do Conhecimento de Conteúdo 

por IES no ISPP-2014. 

Fonte: Trabalhos publicados nos Anais dos eventos. 

Org.: SENE, M. W., (2016). 

                                                           
18

 Trata-se dos trabalhos enviados pelos projetos dos campi de Marechal Candido Rondon (MCR) e de 

Francisco Beltrão (FB). 
19

 Trata-se dos trabalhos enviados pelo projeto do campi de Irati. Naquele ano, só participaram do evento 

este grupo PIBID, isso porque, a unidade Guarapuava só aderiu ao programa na metade de 2012. 
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 Já no terceiro evento, a UFPR, a UNIOESTE, a UNESPAR, a UENP e a 

UNICENTRO tiveram 100% de seus trabalhos priorizando o Conhecimento de 

Conteúdo. A UEL e a UEPG tiveram uma redução destes (Gráfico 09).  

 

Gráfico 09 – Percentual dos Trabalhos de Geografia que tratam do Conhecimento de Conteúdo 

por IES no IEPPG-2015. 

Fonte: Trabalhos publicados nos Anais dos eventos. 

Org.: SENE, M. W., (2016). 

 

As publicações são muito interessantes, não só por socializar o resultado das 

ações do PIBID, mas por permitir entender a dinâmica dos programas, uma vez que, em 

muitos deles, antes mesmo de apresentar a discussão do objeto do artigo, apresentam o 

motivo das escolhas, dos recortes, dos modos de fazer. Mediá-los com os outros dados 

da pesquisa permitiu-nos compreender como os grupos produzem seus conhecimentos. 

Na sequencia deste texto, nos ocuparemos em detalhar estas abordagens no que se refere 

aos conhecimentos dos conteúdos.  

 

3.2.1. Cartografia 

 

A partir de nossa caracterização, nesta categoria encontram-se os trabalhos que 

apresentaram os seguintes conteúdos: escala, orientação, localização, coordenadas 

geográficas, e fotointerpretação. A cartografia é uma linguagem importante para a 

Geografia, no que se refere à espacialização dos fenômenos e objetos no espaço 

geográfico, como instrumento de pesquisa e, sobretudo, para estabelecer correlações 

entre os conteúdos geográficos.  
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De acordo com Santos et al (2011) para trabalhar os conteúdos que aqui foram 

englobados como “Cartografia” é necessário fazer a contextualização com o espaço 

vivido pelo aluno. Ou seja, associar a construção do conhecimento cartográfico com o 

espaço conhecido pelo aluno pode trazer uma maior facilidade de compreensão.   

 

Para se trabalhar com orientação, localização e representações faz-se 

necessário um estudo da realidade mais próxima para uma observação 

dos lugares mais distantes fazendo sempre uma relação, é nessa 

representação que se observará a importância da escala quanto aos 

detalhes percebidos a cada análise feita. Nesse caso é comumente 

utilizado em forma de construção de maquetes, pois os alunos tornam-

se construtores da realidade observada, tornando-se mais fácil a 

compreensão da representação do espaço por ele mesmo construído 

(SANTOS et al, 2011, p. 9).   

 

A cartografia apareceu nos trabalhos como metodologia e linguagem 

cartográfica, geralmente associada à escala, relação local x global, reconhecimento do 

lugar, e alfabetização cartográfica. A única IES que teve trabalhos publicados com essa 

temática, nos três eventos analisados, foi a UFPR, que tem como temas norteadores do 

projeto a Cartografia e as Tecnologias de Informação, as demais, tiveram alguns 

trabalhos em um ou dois dos eventos analisados.   

Diversas são as representações cartográficas com que se pode trabalhar em sala 

de aula, maquetes, croquis, utilização de mapas, globos, entre outros. Vejamos como 

este conteúdo geográfico é apresentado na produção de material didático, a exemplo da 

confecção de maquetes, em um dos trabalhos:  

 

A prática pedagógica nos conteúdos de cartografia é essencial, 

aproxima os conceitos de escala à realidade vivida pelo aluno em sua 

faixa etária e compreensão de mundo. Fazer com que o aluno tenha 

acesso aos conteúdos e após aplique em uma atividade que exige 

recordar, pensar e desenvolver esse conteúdo gera aprendizado e não 

apenas memorização. Contudo, observou-se que a construção da 

maquete proporcionou aos alunos a relação da proporção real com a 

escala, e ao mesmo tempo contribuiu com a autonomia do aluno, 

desenvolvendo-se como sujeito atuante e pensante, não apenas 

recebendo e reproduzindo o que está presente no livro didático 

(Publicação B16, IISPP, 2014).  

 

  Alguns trabalhos também, abordaram as Tecnologias da Informação para 

a abordagem dos conteúdos geográficos, seja pelo uso de softwares como o Google 

Earth, Google Maps, possibilitando a leitura e interpretação de símbolos, cores, 

texturas, etc. localização de fenômenos e lugares, entre outros.  
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A cartografia foi usada para fazer correlações com o espaço vivido. Também, as 

dificuldades em trabalhar com a temática cartografia nas salas de aula ganharam 

destaque em algumas das publicações, principalmente, no que se refere à defasagem de 

conhecimentos cartográficos, conforme observamos a seguir.   

 

A ideia central do projeto é desenvolver um aluno pesquisador capaz 

de analisar os problemas encontrados no seu espaço de vivência, 

podendo engendrar ações para tentar solucionar as dificuldades que 

afetam não apenas o âmbito escolar, mas também a vida em 

sociedade, extrapolando o currículo escolar e perpassando os muros da 

escola.  

[...] no andamento do projeto, depara-se com alguns empecilhos. 

Primeiramente, percebe-se que há uma grande defasagem de 

conhecimentos geográficos básicos pelos discentes. Constatamos que 

os alunos possuem uma grande dificuldade de direção, de se localizar, 

de identificar cidades, países, continentes, e de projetar um mapa 

mental da sua localização no espaço geográfico, além da articulação 

de ideias nas interpretações de textos e conteúdos. Possivelmente, este 

é um problema decorrente da base geográfica que tiveram no início de 

seu curso pela instituição escolar (Publicação B34, IISPP, 2014).   
 

O PIBID Geografia UNICENTRO trabalhou a cartografia durante uma de suas 

atividades na “Feira das Profissões da UNICENTRO
20

”, apresentando um Jogo de 

tabuleiro, onde os continentes eram destacados e o visitante teria que saber sua 

localização e ordená-los no mapa mundi, relacionando com a proximidade dos pólos, o 

traçado da linha do Equador, o hemisfério que se encontra, etc. Uma atividade 

relativamente simples, no entanto, a construção da proposta é bastante trabalhosa, tendo 

em vista que os pibidianos, supervisores e coordenadores de área precisaram pensar 

toda a operacionalização, levando em consideração fatores como escala do mapa, a 

parte visual, as questões relativas à cognição dos participantes (já que durante a feira 

são priorizadas os alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas, porém é aberta 

para o público em geral, entre outros.  

Os conteúdos relacionados à Cartografia foram mencionados por 31% dos 

pibidianos na enquete aplicada, em relação aos conteúdos geográficos trabalhados por 

eles nas ações do PIBID, sendo que as que obtiveram maior frequência foram: 

orientação, localização, coordenadas geográficas e fusos-horário. Neste caso, verifica-se 

                                                           
20

 Espaço em que a UNICENTRO apresenta para a comunidade externa os cursos que ela oferece, bem 

como as atividades e projetos desenvolvidos por cada um deles.   
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que a prioridade está na alfabetização cartográfica e menos no uso da cartografia como 

linguagem na interpretação dos fenômenos geográficos.  

Um fato que nos chama bastante atenção sobre os dados da enquete, é o fato do 

conceito de escala aparecer pouco nas intervenções. Como se fosse possível analisar 

algum fato sem correlacionar com outras escalas geográficas, por exemplo, e não 

compreender que há mudanças a partir daí. Castro (2012), afirma que:  

 

[...] quando o tamanho muda, as coisas mudam, o que não é pouco, 

pois tão importante quanto saber que as coisas mudam com o 

tamanho, é saber como elas mudam, quais os novos conteúdos nas 

novas dimensões. Esta é, afinal, uma problemática geográfica 

essencial (CASTRO, 2012, p.137). 

 

A Cartografia no ensino de Geografia é muito importante, não somente como um 

aparato de apoio para as aulas, mas como auxilio numa aprendizagem mais significativa 

para os alunos, para a compreensão dos diversos fenômenos da realidade. Neste sentido, 

percebemos que se, por um lado, há uma preocupação de alguns projetos do PIBID no 

Estado, em ensinar conteúdos da cartografia, principalmente dos elementos do mapa, 

um dos aspectos da alfabetização cartográfica, por outro, há poucas experiências que 

tratam o mapa, por exemplo, como uma linguagem para interpretação dos fenômenos 

geográficos.  

  

 

3.2.2. Dinâmica da Sociedade 

 

A categoria temática intitulada “Dinâmica da Sociedade” apresenta discussões 

sobre a organização e as relações sociais em diversos contextos, seja ela na relação 

campo – cidade, na dinâmica populacional, cultural, também trata das questões ligadas a 

economia (processo de produção, circulação, comercialização e consumo), por exemplo. 

De maneira geral, podemos dizer que esta categoria está fortemente vinculada à 

Geografia Humana.  

Nessa categoria temática, foram incluídos os trabalhos que dizem respeito aos 

conteúdos de: Geografia cultural; Relação Sociedade Natureza; Aquíferos; Continente 

Africano- aspectos sociais; agricultura orgânica; complexos regionais brasileiros; 

paisagem e suas transformações; capitalismo; colonização; movimentos migratórios; 

Região; Espaço rural e urbano; concentração de terras/ agricultura familiar/ latifúndio e 
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minifúndio; Formação do território; cidadania; Divisão Internacional do Trabalho; 

subdesenvolvimento; diversidade cultural; agricultura; agrotóxicos; industrialização; 

redes; Geopolítica; cultura do litoral-PR; sociedade de consumo; território brasileiro; 

Geografia do Paraná; diversidade étnica e religiosa; política/democracia; Epistemologia 

da Geografia; lugar; espaço; globalização; modernização agrícola; patrimônio cultural 

rural; população brasileira; migração, imigração, emigração, demografia, América 

Latina e Regionalização brasileira, demografia. Por ser uma categoria abrangente, em 

todas as IES, nos três eventos, houve publicações.  

Os trabalhos que abordavam os conteúdos populacionais buscavam além da 

compreensão dos principais conceitos (migração, imigração, emigração), a conexão com 

outros conteúdos geográficos, por exemplo, mudança na paisagem, configuração das 

cidades, organização do espaço, entre outros. Ou seja, a preocupação dos grupos PIBID 

está na compreensão dos conteúdos populacionais, por exemplo, no conjunto e não de 

maneira isolada. A publicação C15 nos mostra que as ações dos pibidianos na escola 

permitiu fazer essas correlações:  

 

[...] ficou claro aos alunos a noção da modificação de espaço enquanto 

resultado da sociedade inserida no local trabalhado e suas influencias 

no meio. Dentro do trabalho foi observado indagações e discussões ao 

entorno da influencia do homem na modificação do espaço e suas 

consequências, ficou bastante claro aos alunos a necessidade de se 

pensar no espaço como consequência para o futuro unindo a clareza 

do ato de se enxergar o espaço como produto do passado, permitindo 

assim um olhar crítico ao entorno das transformações sociais e locais. 

(Publicação C15, IEPPG, 2015. Sic).  

 

 Um fato que deve ser destacado, é que nem sempre na sua ação na escola, o 

pibidiano tem essa noção de que ao trabalhar um conteúdo específico, ele permeia 

outros conteúdos e conceitos geográficos. Vejamos o exemplo:  

 

Primeiramente, foram realizadas observações no espaço urbano do 

município, com o intuito de visualizar o zoneamento urbano (áreas 

residencial, comercial e industrial) e reconhecer os principais 

problemas da cidade, como a falta de infraestrutura e a coleta de lixo. 

Posteriormente, foi enfatizada a ocupação do espaço rural do 

município [...] O roteiro culminou com a visita a propriedade de [...] 

com o objetivo de mostrar a importância da pequena propriedade rural 

familiar e a policultura e, além disso, reconhecer o problema da 

concentração de terras no território brasileiro, distinguindo a grande e 

a pequena propriedade (Publicação A14, ISPP, 2012).  
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Neste caso, podemos observar que foram trabalhados conteúdos como produção 

do espaço urbano, problemas urbanos, agricultura, sistemas agrícolas, disputa de 

território, concentração de terras, entre outros. Porém, conforme explicitado no trabalho, 

o objetivo era fazer com que os alunos entendessem que os exemplos existentes no livro 

didático não existiam apenas em locais distantes, mas que faziam parte do contexto em 

que estes se inseriam.  

 No que diz respeito as demais publicações, percebe-se que há uma preocupação 

dos projetos das IES em um aprofundamento dos conceitos geográficos relacionando-os 

com os conteúdos geográficos, fato que permite superar as lacunas deixadas pelos 

cursos de licenciatura que, por vezes, abordam-nos de forma superficial. Há trabalhos 

que tratam exclusivamente de um conceito, bem como de sua dificuldade de 

compreensão por parte dos alunos, vejamos um exemplo do trabalho C52
21

: 

 

Notou-se que a maior limitação para trabalhar o conceito de paisagem 

está atrelada a sua complexidade teórico-conceitual, sendo de difícil 

compreensão para discentes do 6° e 7° anos. As docentes entrevistadas 

atribuem esta dificuldade a falta de ênfase do conceito no LD e no 

decorrer dos conteúdos, assim como ao despreparo teórico-

metodológico do docente em relação à discussão conceitual de 

paisagem. 

Para minimizar ou suprir estas dificuldades, as docentes afirmam 

utilizar de diferentes recursos didáticos, como: imagens, aulas de 

campo, vídeos e outros materiais alternativos. Tanto a D1 como a D2, 

acreditam que os conteúdos presentes no LD não são suficientes para 

trabalhar o conceito de paisagem no ensino de Geografia, visto que 

apresenta uma linguagem inadequada para os educandos e, poucas 

vezes os conceitos geográficos aparecem durante o texto (Publicação 

C52, IEPPG, 2015).  

  

Na enquete aplicada aos pibidianos, interessou-nos compreender de que maneira 

os conceitos geográficos estavam sendo incorporados nas ações do PIBID no Estado do 

Paraná (Quadro 09). Na formulação do questionário, nos apoiamos em Pires e Alves 

(2013) para destacar os principais conceitos geográficos, os quais poderiam ser 

assinalados pelos respondentes na condição de múltipla-escolha.  

 

 

 

 

                                                           
21

 A sigla LD presente na publicação significa Livro Didático.   
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Conceito 

Quantidade de 

ocorrências 

Porcentagem de ocorrência no 

total dos questionários 

Espaço Geográfico 56 78% 

Natureza e Sociedade 55 76% 

Lugar 52 72% 

Paisagem 52 72% 

Território 45 63% 

Região 43 60% 

Escala 32 44% 

Rede 26 36% 

Cartografia* 3 4% 

Quadro 09 – Conceitos Geográficos discutidos nas Intervenções do PIBID. 

Fonte: Pesquisa com grupo de Pibidianos no IEPPG, 2015. 

Org.: SENE, M. W., (2016). 

 

*Cartografia apareceu em 03 questionários na alternativa em que o respondente assinalava: 

“Outros”, podendo descrevê-los. Não sendo considerada um conceito geográfico. 

 

 Como é possível observar, os principais conceitos geográficos, conforme afirma 

Corrêa (2012), estão presentes nas discussões e intervenções dos projetos do PIBID 

Geografia no Estado do Paraná. De acordo com o autor:  

 

[...] Como ciência social a Geografia tem como objeto de estudo a 

sociedade que no, entanto, é objetivada via cinco conceitos chave que 

guardam entre si forte grau de parentesco, pois todos se referem à 

ação humana modelando a superfície terrestre: paisagem, região, 

espaço, lugar e território (CORRÊA, 2012, p. 16). 

 

 Os conceitos são elementos indispensáveis para o ensino de Geografia, logo, os 

professores, àqueles que se encontram em formação, precisam ter muita clareza sobre 

cada um deles. Afinal, o conhecimento do conteúdo da Geografia é elementar no seu 

processo de formação profissional. Porém é imprescindível que tais conceitos sejam 

formulados juntamente com os alunos, principalmente associados aos conteúdos 

geográficos.  

Os conceitos devem servir como uma ponte que liga a disciplina geográfica à 

vida cotidiana dos alunos, permitindo-lhes uma compreensão de conjunto.  

 Dessa maneira, os coordenadores de área, veem com bons olhos e certa 

preocupação a discussão dos conceitos geográficos no âmbito do PIBID, discutindo 

dentre outros temas:  
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[...] os conceitos geográficos, as diretrizes curriculares, discutimos 

avaliação, discutimos metodologia de ensino aprendizagem, tentando 

abordar uma série, sobretudo aquelas que dialogam mais de perto com 

escola pública paranaense. (CPG02, entrevistado em novembro de 

2015).  

 

Temos uma preocupação, porque a gente tem essa consciência, de 

que, por mais que a gente critique o conteudismo, é possível perceber 

que por vezes falta mesmo conteúdo, teoria, falta leitura, domínio, 

discussão daquilo. Sem, no entanto, fazer com que o PIBID se torne 

uma formação paralela à graduação, que não é esse o sentido. 

(CPG01, entrevistado em novembro de 2015).  

 

 O conceito de rede geográfica apareceu em um número bastante reduzido de 

publicações, bem como nas respostas da enquete. O que nos faz pensar que é pouco 

explorado esse conceito. Parece óbvio que o conceito de rede está intrínseco na 

discussão de outros conceitos, mas a partir dos dados apresentados, reflete uma falta de 

evidenciação deste conceito.  

 Outro fato que merece ser destacado nesta categoria temática é a presença da 

discussão de conteúdos relacionados às questões étnico-raciais, indígenas e de gênero, 

vindo ao encontro com a resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Como podemos ver nas seguintes 

publicações  

 

O trabalho desenvolvido pelo viés interdisciplinar alcançou os 

objetivos propostos, visto que os discentes compreenderam o tema de 

maneira articulada, além de despertarem a competência de analisar de 

maneira critica as questões sociais, políticas, étnicas, raciais e 

culturais, da temática em questão. Eles conseguiram transpor para a 

realidade escolar as questões trabalhadas na dinâmica, percebendo que 

mesmo de maneira vendada há um problema étnico racial entre 

brancos, negros e índios em nosso país, e que é preciso aprender a 

respeitar as diferenças entre eles (Publicação B9, IISPP – 2014).  

 

 Sobre as questões de gênero, a publicação B26, mostra como o conteúdo foi 

trabalhado no âmbito escolar:  

 

Para o desenvolvimento das atividades de discussão sobre a temática 

DIVERSIDADE DE CRENÇAS, RAÇAS E ETNIAS NA ESCOLA: 

utilizamos as seguintes ferramentas metodológicas: A legislação que 

aborda o direito de igualdade e o principio de liberdade; Trecho de 

textos literários e jornalísticos que abordam o tema sobre as relações 
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homo afetivo, comportamentos diferentes do padrão social 

convencional, situações conflitantes entre raças diferentes; diferenças 

entre os cidadãos em geral e conflitos étnicos (Publicação B26, IISPP 

– 2014).  

 

 Desta maneira, podemos estabelecer que os projetos do PIBID Geografia têm 

contribuído para a superação das dificuldades relacionada aos conceitos geográficos e 

conteúdos inerentes à temática Dinâmica da Sociedade, e também, sobre temas 

contemporâneos como as questões étnico-raciais, indígenas e de gênero, que são 

destacadas para todos os níveis de ensino, mas, sobretudo, para os cursos de formação 

de professores. Essa dimensão é de extrema importância no processo de formação 

inicial, que, apesar de ser obrigatória é vista muito superficialmente nas IES. Neste 

sentido os trabalhos com essa temática nos projetos do PIBID, trazem contribuições 

significativas no processo de formação destes.  

 

3.2.3. Dinâmica da Natureza  

 

A categoria temática intitulada “Dinâmica da Natureza” apresenta em seu bojo 

de discussão, os conteúdos vinculados à Geografia Física. A Geografia Física é um 

desdobramento da ciência, voltada para a análise dos elementos naturais que compõem 

o espaço geográfico, abordando as características da Terra e sua dinâmica, bem como os 

elementos naturais.  

Nesta categoria, destacam-se nas produções do PIBID do Paraná os seguintes 

conteúdos: Eras geológicas, clima, ciclo hidrológico, pluviosidade, enchente, 

hidrologia, bacia hidrográfica, meteorologia, solos, relevo, rocha, nascentes, geologia, 

vegetação, paisagem, bioma, vulcanismo, água, tectônica de placas, aspectos físicos do 

continente europeu, radiação solar, atuação das massas de ar, tempo, origem do 

universo; ocupações em áreas irregulares, pressão atmosférica, e ações antrópicas que 

alteram o relevo.  

Relacionados a esses conteúdos, as publicações dos eventos analisados, 

apresentaram em seu contexto ligação com atividades de campo e uso/construção de 

materiais didáticos.  Há alguns que privilegiam a conexão com os conceitos geográficos 

e a relação com a sociedade. A exemplo da relação com os conceitos, temos a 

publicação C16, que relaciona a vegetação aos aspectos físicos (clima, relevo) à região.   
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Para melhor compreender a dinâmica das paisagens brasileiras, é 

necessário estudar e analisar os fenômenos naturais do espaço 

brasileiro, o texto abordará a vegetação e sua divisão, dando ênfase à 

vegetação predominante da região sul, fazendo uma análise das 

principais espécies encontradas na Floresta Ombrófila Mista 

(Publicação C16, IEPPG, 2015).  

 

 As intervenções mais dinâmicas, dos projetos do PIBID, destacadas nas 

publicações que tratam dos conteúdos da Geografia Física, além de contribuir para a 

compreensão dos alunos, auxilia na compreensão dos pibidianos em relação à 

disciplinas que não foram assimiladas na Universidade, a publicação B6 mostra que: 

 

O projeto, portanto, interfere positivamente na construção dessa 

realidade educacional, pois facilita a interação dos estudantes com os 

materiais estudados e os capacita a compreender a correlação estreita 

da Geologia com a Geografia, suprindo em parte a insuficiência de 

materiais e conteúdos nas escolas e universidades do Paraná e 

complementando as aulas dadas pelos professores (Publicação B6, 

IISPP, 2014). 

 

Há também publicações que mostram a relação sociedade x natureza, de maneira 

contextualizada, fazendo com que haja uma correlação entre os aspectos físicos e 

fenômenos naturais que acometem a sociedade. Trazendo para a compreensão que ao se 

apropriar da natureza, a sociedade fica suscetível a seus fenômenos naturais.  

 

No decorrer das aulas ao abordar o conteúdo relevo, procurou-se 

trabalhar com a realidade do educando, partir do conhecimento prévio, 

do que eles já sabiam, para relacionar com a parte teórica necessária 

para completar o conhecimento. Assim, foi solicitado que cada um 

descrevesse o relevo próximo a sua casa, com isso, pode-se perceber 

que alguns alunos moram em morros e outros moram em áreas mais 

baixas próximas aos rios. Assim, alguns deles relataram fatos como 

desmoronamento de terras ou enchentes ocorrido com os períodos de 

cheias do Rio Marrecas. 

Ao relatar sobre onde mora, uma aluna desenhou no quadro como 

ficou sua casa após o desmoronamento que quase a cobriu de terras, 

impossibilitando que a porta lateral fosse aberta.  

Nesse contexto, explicaremos porque ocorrem os deslizamentos em 

áreas mais elevadas, as consequências da retirada da vegetação e 

construção em morros, bem como a ocupação de áreas próximas aos 

rios (Publicação C58, IEPPG, 2015).  

 

 Neste sentido, é possível perceber que o PIBID tem contribuído para superar a 

lacuna existente quanto aos conteúdos físicos da Geografia, seja na escola, seja na 

universidade. Tendo em vista que esses conteúdos são taxados como muito complexos 

ou difíceis de trabalhar desde a graduação. Portanto, utilizar de recursos didáticos para 
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se construir o conhecimento de Geografia Física traz significativas mudanças para o 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

3.2.4. Educação/Percepção Ambiental 

 

 Como Educação/Percepção Ambiental, entendemos que é um processo de 

educação que visa formar cidadãos preocupados com os problemas ambientais, com a 

preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade, levando em conta os aspectos 

econômicos, sociais, políticos, ecológicos e éticos. 

 Nesta categoria temática, inserimos os conteúdos como Vulnerabilidade 

ambiental, poluição das águas, educação ambiental, sustentabilidade, biodiversidade, 

agenda 21 escolar. Foram classificados dessa maneira, porque de maneira geral 

contribuem para a conscientização ambiental.  

 Um fato que vale ser destacado é a ausência de trabalhos com conteúdos dessa 

categoria temática durante o segundo evento.  

 No contexto geral das publicações é possível verificar que há uma preocupação 

dos projetos em despertar nos alunos valores, comportamentos e atitudes perante o 

ambiente. Desse modo as ações voltam-se à conscientização e reflexão sobre suas ações 

para com o meio em que vivem.  

 

Objetivando construir valores ambientais em crianças, sementes do 

amanhã, visando, intervir na lógica construída pelo capitalismo que 

incentiva o consumo e esgota recursos naturais. Com estas ideias, 

alicerçando saberes para proteger, a vida no planeta através de 

atividades lúdicas e inovadoras conscientes que fazemos parte do 

Planeta [...] (Publicação A1, ISPP, 2012).  
 

 A publicação C38, trata de uma adaptação da agenda 21 para o ambiente 

escolar
22

.  

 

O tema central do projeto desenvolvido no Colégio era despertar nos 

alunos a responsabilidade sobre suas ações em relação ao planeta e a 

implantação da Agenda 21 Escolar, fomentando a necessidade de 

diagnóstico e da resolução dos problemas ambientais e de outros 

obstáculos que dificultam a qualidade de vida na escola, 

                                                           
22

 A Agenda 21 escolar é a formatação do texto base da Agenda 21 local para aplicação no meio de 

influência da escola, tanto nos recintos escolares, como no meio familiar e social onde tal influência é 

exercida. Visa, da mesma forma que as demais agendas, a sustentabilidade social e econômica, atendendo 

às necessidades humanas para uma vida digna e a proteção do meio ambiente, tanto o ambiente utilizado 

pelos cidadãos, como formados pelos ecossistemas da região (ROMANELLI s/d). 
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conscientizando os alunos sobre suas pequenas ações que 

desencadearão grandes mudanças, pois cada mudança começa no seu 

dia-a-dia e no seu bairro, para assim provocar efeitos em um âmbito 

maior. 

Em busca de atingir estes objetivos foi proposto aos alunos que 

compartilhassem, através da rede social, fotografias, registradas por 

eles, sobre problemas ambientais e situações que pesam 

negativamente na qualidade de vida ou, ainda, pontos positivos do 

colégio que devem ser valorizados e preservados (Publicação C38, 

IEPPG, 2015).  

 

 Os projetos do PIBID, quando tratam da temática ambiental, visam construir no 

imaginário dos alunos uma relação de corresponsabilidade para com o ambiente, tanto 

no ambiente rural (uso consciente de agrotóxicos e/ou descarte correto das suas 

embalagens, desmatamento) como no espaço urbano (poluição de rios, descarte de 

resíduos sólidos, reciclagem). Com a tendência de identificar os problemas no contexto 

onde estão inseridos, com vistas a apontar soluções para eles.   

 

3.3. As contribuições do PIBID para a Construção do Conhecimento Pedagógico 

 

Como Conhecimento Pedagógico, entendemos que é aquele relacionado ao 

processo de ensino-aprendizado dos alunos, considerando entre outras coisas, o 

planejamento curricular e do ensino, legislação educacional e avaliação.  

A partir dessa conceituação, identificamos nas publicações dos três eventos 

analisados que os programas de iniciação à docência do Estado priorizam esse 

conhecimento profissional em suas ações (Quadro 10).  

A partir do quadro, é possível verificar, que esse conhecimento é privilegiado 

em todas as IES desde o primeiro evento, mantendo uma constância nas suas 

proporções. 

A exceção vem por parte da UNIOESTE que apresentou uma queda desse 

conhecimento em suas publicações no segundo evento. Vale destacar que levamos em 

consideração para a análise, a presença da descrição dos elementos pedagógicos 

contidos nas publicações, isso não nos permite afirmar que não há esse tipo de 

conhecimento envolvido nos projetos desta IES, mas sim que nas publicações deste 

evento não compareceu esta discussão. 
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Quadro 10– Percentual de trabalhos que tratam do Conhecimento Pedagógico por IES no ISPP, 

IISPP e IEPPG, respectivamente. 

Fonte: Trabalhos publicados nos Anais dos eventos 

Org.: SENE, M. W., (2016). 
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As publicações em sua maioria apresentavam as técnicas didáticas, tipo de 

pesquisa escolhida para trabalhar determinado conteúdo, articulação entre teoria e 

prática, elaboração de estratégias de ensino e o processo de avaliação utilizado em suas 

ações. A publicação C25 nos mostra como foi possível classificar essa categoria 

temática:  

[...] Estruturação do projeto de pesquisa e ensino e, planejamento das 

ações didático pedagógicas em uma perspectiva crítica, para 

realização de 10 aulas no Ensino Fundamental. O projeto foi baseado 

na Pedagogia Histórico- Crítica (contempla: título, público alvo, 

número de aulas, objetivo, problematização, justificativa, breve 

fundamentação teórica, conteúdos de ensino, nas diferentes dimensões 

do conhecimento geográfico, metodologia da pesquisa e do ensino, 

considerando a avaliação, cronograma e referencial bibliográfico) 

(Publicação C25, IEPPG, 2015).  

 

 Ainda sobre isso, a publicação B18 mostra que a partir da interpretação da 

Geografia é possível se fazer uma leitura diferenciada de um mesmo assunto: 

[...] Foi a partir dessa percepção que surgiu a ideia da elaboração de 

uma atividade a qual envolvesse em seu planejamento a tentativa de 

conscientização do objetivo e da colaboração que a geografia poderia 

dar, além da idealização da construção de aulas de geografia política 

nas escolas que não ficassem tão parecidas com as de história, assim 

pensando em que conhecimentos geográficos seriam mais relevantes 

nesses assuntos em comum (Publicação B18, IISPP, 2014). 

 

Para Lopes (2010, p.65), o Conhecimento Pedagógico de Conteúdo (CPC) 

enquanto categoria do conhecimento profissional: 

 

[...] vislumbra um cenário em que a pratica e a formação docente 

devem ser constantemente revitalizadas por meio da reflexão sobre o 

ato de ensinar, na qual se considera, integradamente e no interior de 

um projeto educativo maior, a singularidade do contexto em que se 

ensina, a especificidade da disciplina ministrada e os meios mais 

adequados para ensiná-la. Ou seja, o CPC evoluiu e se desenvolve 

com a experiência do professor. 

 

 

É possível identificar que, o pensar estratégias que possibilitem ao aluno 

condições mais apropriadas para o aprendizado, nem sempre é uma tarefa fácil. Afinal, 

elaborar estratégias pedagógicas envolve um processo bastante complexo, pois perpassa 

por diversos processos, dentre eles o processo cognitivo dos alunos, que não pode ser 

ignorado para que a prática se torne significativa.  
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Para o PIBID, enquanto programa de formação inicial, é essencial que ele 

possibilite estratégias pedagógicas em que o pibidiano tenha contato direto com 

situações verdadeiras de ensino-aprendizagem, na escola, para que a partir delas se 

construa o Conhecimento Pedagógico.  

No nosso entendimento, o CPC é construído de forma individual e durante o 

processo de ensino-aprendizagem, ou seja, é na prática que ele se constrói, e o PIBID 

por ser estruturado para trabalhar em grupo, cada um vai construir de forma 

diferenciada. Neste sentido, fica claro que o PIBID contribui com a construção desse 

conhecimento profissional, principalmente por permitir no âmbito da universidade a 

reflexão sobre o ato de ensinar.   

 

3.4. As contribuições do PIBID para a Construção do Conhecimento Didático do 

Conteúdo 

 

 Como Conhecimento Didático do Conteúdo, entendemos que são os caminhos 

utilizados pelo professor, para que o conteúdo que ensina seja melhor compreendido 

pelos alunos. Neste contexto, aparecem inúmeras possibilidades e instrumentos. 

Na Geografia, temos diversos instrumentos didáticos e/ou metodologias, 

elaboradas e/ou utilizadas pelos professores na sua prática pedagógica, que permitem 

fazer com que os conteúdos geográficos tornem-se menos abstratos, como o trabalho de 

campo, os experimentos, as linguagens (gráficos, croquis, mapas mentais, fotografias) 

assim como recursos didáticos (mostruário de rochas, filmes, jogos, etc.), entre outros. 

E essas diferentes possibilidades didático-pedagógicas estão inseridas nos projetos do 

PIBID das IES paranaenses.   

Neste contexto, temos como um dos pontos norteadores do PIBID, a construção 

de materiais didático-pedagógicos que auxiliem a compreensão dos conteúdos. Para isso 

é necessário que o Conhecimento Pedagógico e o Conhecimento do Conteúdo estejam 

associados.  

No Estado do Paraná, a partir de nossa análise, é possível afirmar que os projetos 

do PIBID Geografia, buscam desenvolver esse tipo de conhecimento, desenvolvendo 

estratégias inovadoras para superar as dificuldades do processo de ensino-aprendizagem 

dos conteúdos geográficos. As socializações dos resultados nos eventos por nós 

investigados comprovam a preocupação com a construção de instrumentos didáticos 
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que auxiliem o professor na sua tarefa de construir os conhecimentos geográficos com 

os alunos. Nos gráficos 10, 11 e 12, elaborados a partir das publicações, é possível 

verificar que essa discussão permeia os projetos.  

 

 
Gráfico 10 – Conhecimentos Didáticos do Conteúdo por IES no ISPP, 2012 

Fonte: Anais do evento 

Org.: SENE, M.W. (2016). 
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Gráfico 11 - Conhecimentos Didáticos do Conteúdo por IES no IISPP, 2014 

Fonte: Anais do evento. 

Org.: SENE, M.W. (2016). 

 

   

 
Gráfico 12 - Conhecimentos Didáticos do Conteúdo por IES no IEPPG, 2015 

Fonte: Anais do evento. 

Org.: SENE, M.W. (2016). 
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além das estratégias mais convencionais, como as aulas expositivas e/ou expositivas 

dialogadas.  

 A partir das publicações encontramos inúmeros exemplos desses instrumentos 

didáticos, a publicação C64 apresenta uma série deles:  

 

Jogo de tabuleiro - foi elaborado para reforçar os conteúdos sobre as 

regiões do Brasil. Após uma aula explicativa sobre o conteúdo os 

alunos se dividiram em grupos de cinco a seis jogadores. Cada jogador 

era representado por uma peça de cores distintas. Um dos 

participantes do grupo retirava uma carta aleatória e perguntava sobre 

as regiões do Brasil para o jogador que ganhou na soma da pontuação 

dos dados. Em cada acerto avançava-se uma casa do tabuleiro.  

Jogo das eras geológicas - Para complementar o conteúdo a respeito 

das eras geológicas foi desenvolvido um bingo sobre o assunto. O 

bingo foi confeccionado com questões enumeradas de acordo com o 

conteúdo e com o número correspondente a resposta correta na 

cartela. 

Jogo da Memória - Ao trabalhar com o conteúdo sobre a divisão 

política do Brasil, surgiu a necessidade de realizar uma revisão para 

avaliação bimestral. Sendo assim, foi feito este jogo com o objetivo de 

memorização dos estados e capitais do Brasil. Construiu-se 17 jogos 

contendo 44 peças cada, para que os alunos jogassem em duplas. 

Jogo Show da Geografia - é uma simulação da versão original “show 

do milhão”.  Foi elaborado em PowerPoint, sendo um jogo de 

perguntas e respostas. As perguntas foram baseadas na aula sobre a 

importância da vida humana no planeta e foi complementada com o 

vídeo Life after people – (“O mundo sem ninguém”). Após a aula 

expositiva os alunos foram orientados a irem ao salão de convivência 

em que assistiram o vídeo. Ao termino do vídeo os alunos foram 

dividos em dois grandes grupos de cinquenta crianças, sendo 

selecionados representantes de cada grupo para responder a pergunta 

que aparecia na tela. A cada pergunta respondida corretamente os 

pontos eram acumulados. Ao final, a equipe vencedora ganhou um 

baú com barras de chocolates, simulando as barras de ouro do jogo 

original. (Publicação C64, IEPPG, 2015).  

 

 Ainda sobre esses instrumentos temos a publicação A29:  

Considerando que a construção do conhecimento dentro da sala de 

aula exige que o professor proporcione aos seus alunos novos modos 

de aprendizagem, se fazem necessários métodos que busquem um 

envolvimento real entre alunos e professores durante a prática 

pedagógica, propiciando uma maior interação entre as partes nas 

atividades [...] Sendo assim, este trabalho tem como objetivo 

demonstrar a relevância em pensar o ensino de Geografia que 

possibilite ao aluno uma maior interação com o conteúdo que será 

trabalhado, mediante o uso de modelos de fósseis e maquetes, para o 

tratamento de conteúdos escolares ligados ao conceito de paisagem 

[...] (Publicação A29, ISPP, 2012). 
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 Como em qualquer prática pedagógica a utilização de recursos como fotos, 

filmes, charges, jogos e dinâmicas é importantíssima, pois mobiliza o aluno em 

situações de reflexão e de participação ativa, individual ou em grupo.  Na Geografia 

ganha destaque neste contexto do Conhecimento Didático do Conteúdo, o trabalho de 

campo. 

 O trabalho de campo é de fundamental importância para que o aluno 

compreenda as relações entre a teoria e prática. A teoria visa construir um embasamento 

conceitual e metodológico previamente, e a prática de campo, permite a sua 

reelaboração e compreensão por meio de uma situação concreta. Como exemplo da 

utilização de trabalho de campo no ensino de geografia, temos a publicação C34:  

 

[...] Em seguida, realizou-se um pequeno trabalho de campo na quadra 

da referida escola, com o objetivo de os alunos aprenderem a utilizar e 

manusear a bússola, encontrando os pontos de referências naturais (no 

caso, o Leste e o Oeste, onde o sol nasce e se põe), e ensinando-os a 

encontrarem os pontos cardeais e colaterais, para que, deste modo, se 

sentissem seguros e prontos para realizar o campo. Esta primeira 

atividade de campo permitiu também a observação da paisagem do 

entorno da escola e, assim, a determinação dos referenciais utilizados 

na confecção do croqui. Os materiais utilizados para o 

desenvolvimento da atividade foram: bússolas juntamente como 

materiais de papelaria para confecção do croqui - onde foram 

impressos -. Os alunos, por sua vez, foram orientados a utilizarem 

para anotações, cadernos, lápis ou canetas. (Publicação C34, IEPPG, 

2015).  

 

 Os próprios bolsistas em seus trabalhos mostram a importância do trabalho de 

campo para o Ensino de Geografia, conforme vemos na publicação C36: 

 

[...] o trabalho de campo é uma ferramenta que pode e deve ser 

utilizado pelo docente para auxiliar a construção do saber geográfico 

do aluno. Através do exercício prático o aluno comprova o que foi 

mencionado na teoria, ou seja, fixa o conteúdo trabalhado em sala de 

aula e adquire experiência e base teórica para aulas futuras. Com a 

junção da teoria e da prática, o professor elimina a possibilidade de 

aulas apenas expositivas e eleva seu nível de mediação no processo de 

ensino-aprendizagem. Muitos professores ainda mantêm certo receio 

em realizar trabalhos fora da classe apontando, coerentemente, 

inúmeros empecilhos em sua realização. Entretanto, a experiência 

mostra que a realização dos trabalhos de campo é um fator importante 

na tarefa de “conquista” dos alunos para o estudo da Geografia e um 

momento especial de fortalecimento de sua identidade no currículo 

escolar. Este trabalho representa um esforço nessa direção (Publicação 

C36, IEPPG, 2015).  
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 A questão da Construção dos Conhecimentos Didáticos do Conteúdo, por meio 

do planejamento e a construção de materiais didáticos, foram destacadas também na 

enquete aplicada aos pibidianos como uma contribuição do programa para o processo de 

formação inicial destes. Também no estudo realizado pela Fundação Carlos Chagas, 

uma das principais contribuições para os pibidianos em nível nacional e que também 

apareceu no caso paranaense é que o PIBID: “Estimula a iniciativa e a criatividade, 

incentivando os licenciandos a buscar soluções, planejar e desenvolver atividades de 

ensino e a construir diferentes materiais didáticos e pedagógicos” (p.104).  

O objetivo maior para que esses materiais sejam criados, é certamente a 

dinamização do ensino através de práticas diferenciadas daquelas que o professor 

regente utiliza no dia-a-dia, que faz com o que as intervenções do PIBID nas escolas 

sejam bem recebidas/aceitas pelos alunos.  

Os pesquisadores que estudam o tema como Santos (2015), Biason (2013), 

Anjos et al (2014), tem afirmado que o PIBID traz contribuições significativas para o 

processo de formação inicial. Na visão dos pibidianos paranaenses, temos várias 

contribuições do PIBID para a formação inicial docente (Quadro 11). 

 

Possibilidades do PIBID para a 

Formação Inicial Percentual do Total 

Crescimento/experiência profissional e 

prática docente 61% 

Profissionalidade docente 11% 

Acréscimo ou ajuda nos conteúdos da 

Graduação 10% 

Alternativa para experiência extra estágio 7% 

Desenvolvimento de recursos didáticos 7% 

Não respondeu 4% 

Quadro 11 – Contribuições do PIBID para a formação inicial docente. 

Fonte: Pesquisa com grupo de Pibidianos no IEPPG, 2015. 

Org.: SENE, M. W., (2016). 

   

Os dados da pesquisa, não fugiram da regra e das considerações dos autores já 

mencionados. Apenas, reforça-os. Parece óbvio afirmar que o PIBID enquanto política 

pública tem contribuído significativamente para a formação inicial do professorado 

brasileiro, porém, vale destacar que por ser um programa bastante recente (a partir de 
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2007 para algumas áreas e para as universidades federais; e 2010 para as demais áreas e 

IES) é difícil encontrar referências para comprovar isso. Logo, os dados aqui 

apresentados mostram-se importantes no sentido de dar visibilidade aos benefícios 

suscitados pelo programa.  

 Neste sentido, poder afirmar que para 61% dos respondentes, o PIBID tem 

contribuído para um crescimento profissional e para a prática docente, aliado aos dados 

anteriormente apresentados, mostra que a política tem dado certo. Abaixo 

apresentaremos alguns dos depoimentos dos respondentes: 

 

Em muitos sentidos, como ser humano, como docente aliando teoria e 

prática. Além disso, o PIBID acrescentou muito em meu currículo por 

escrever artigos e participar de eventos e, nestes eventos podemos 

compreender o quanto é importante esse programa para a vida 

discente (R14).  

 

Fez com que eu realmente me encontrasse no curso, descobrindo o 

que realmente quero para o meu futuro, minha formação teve como 

peça fundamental o PIBID, que me ensinou além da teoria, me 

proporcionando a passar por todos os desafios que vou encontrar na 

escola (R29).   

 

O programa em âmbito didático contribuiu de modo significativo no 

ensino de Geografia, nas referências e conhecimentos metodológicos, 

vivências e experiências na minha formação, dando suporte na 

formação em licenciatura (R41).  

 

 Com relação à construção da profissionalidade docente a partir do PIBID, que é 

entendida como aqueles saberes, comportamentos, valores, atitudes, construção de 

conhecimentos que são específicos da profissão docente, o reconhecer-se professor, foi 

apontado por 11% dos respondentes.  

Morgado (2011) compreende que: “[...] o saber profissional do professor não 

possa restringir-se ao mero domínio de um conjunto de conhecimentos científicos 

relativos aos conteúdos curriculares ou de um conjunto de conhecimentos científicos e 

metodológicos das ciências da educação” (p. 797). Logo, os conhecimentos práticos e 

metodológicos são imprescindíveis para a construção da profissionalidade docente. 

Aliados aos conhecimentos científicos adquiridos na universidade, os conhecimentos 

práticos proporcionados pelas intervenções do PIBID trazem para os pibidianos uma 

contribuição mais significativa no processo de profissionalidade docente. Podemos 

observar isso, a partir da fala de um respondente: “Na oratória, conseguir sistematizar o 

pensamento para conseguir expressar em frente a uma plateia, como preparar uma aula, 
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a questão do plano de aula e formas didáticas de trabalhar os conteúdos geográficos” 

(R4).  

Em muitos questionários analisados, é possível identificar que o PIBID, além de 

proporcionar uma melhor formação profissional, auxilia no desenvolvimento 

acadêmico, no sentido de aperfeiçoamento nas apresentações de trabalhos, seminários, 

redação de artigos e resenhas, entre outros.   

Também uma ajuda significativa nos conteúdos vistos na graduação, no qual 

precisam revisitá-los e criar uma metodologia que dê conta de ser compreendida pelos 

alunos nas escolas no momento da intervenção do PIBID, a conhecida transposição 

didática. No entanto, o que vale destacar é esse aprofundamento teórico-conceitual, seja 

através dos momentos de preparação de materiais didáticos e oficinas, seja nas reuniões 

com os coordenadores de área, que conforme registrado nas entrevistas, são realizadas 

semanal ou quinzenalmente.  

Como podemos perceber, o PIBID tem contribuído de forma significativa para a 

construção dos Conhecimentos Didáticos de Conteúdo, a medida em que proporciona 

espaço e condições para a criação de materiais e métodos diferenciados para o ensino de 

Geografia, a exemplo dos jogos e trabalho de campo. Também contribui para despertar 

e potencializar as habilidades, como oratória, escrita, sistematização e análise de dados, 

entre outras, que são necessárias aos professores para a construção dos conteúdos 

geográficos. 

 

3.5. As contribuições do PIBID para a construção do Conhecimento do Contexto 

 

O Conhecimento do Contexto se refere a conhecer e compreender o local e o 

momento histórico no qual se insere a comunidade escolar com o qual o professor 

trabalha/trabalhará. Ou seja, a realidade em que a escola e os alunos estão inseridos.  

No caso da Geografia, este conhecimento é fundamental, seja porque permite 

compreender os condicionantes sociais nos quais os alunos estão inseridos, seja porque, 

por meio dele o professor pode relacionar as diferentes escalas de análise da geografia 

local/global. Essa contextualização pode se dar de diferentes métodos, porém o trabalho 

de campo tem sido uma metodologia mais empregada pelo professor, quando se refere a 

compreensão da realidade e associação com os conteúdos e conceitos geográficos.  
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 Entre os eventos analisados esse Conhecimento foi o menos priorizado pelos 

projetos da IES do Paraná, conforme vimos anteriormente. Se analisarmos, neste 

contexto, um comparativo entre as IES, percebemos que não há uma constância na 

opção por trabalhar esse conhecimento (Quadro 12). 

O Conhecimento de Contexto permite, entre tantos outros fatores, compreender 

a realidade em que se vive, mas, sobretudo, de perceber que aquele local não é isolado, 

que recebe mudanças constantes, e que é o espaço de atuação dos sujeitos. Neste 

sentido, as Orientações curriculares para o Ensino Médio destacam que:  

   

A Geografia compõe o currículo do ensino fundamental e médio e 

deve preparar o aluno para: localizar, compreender e atuar no mundo 

complexo, problematizar a realidade, formular proposições, 

reconhecer as dinâmicas existentes no espaço geográfico, pensar e 

atuar criticamente em sua realidade tendo em vista a sua 

transformação. (BRASIL, 2008, p. 43). 
 

 Dessa maneira, e considerando os dados sobre esse conhecimento apresentados 

nos eventos, podemos perceber que os projetos do PIBID Geografia têm se atentado 

para essa questão, visto que há um aumento no quantitativo de publicações que abordam 

o Conhecimento do Contexto em suas ações.  

 Percebemos que esse Conhecimento de Contexto é inserido nas ações, 

principalmente, através do conhecimento dos alunos e seus familiares, do entorno da 

escola, do bairro em que a escola está localizada. Vejamos alguns exemplos:  

 

A área escolhida para o desenvolvimento do roteiro didático foi o 

entorno do Colégio [...]. Para a organização e aplicação do recurso 

didático foram escolhidos, estrategicamente, nove pontos de 

observação da paisagem com o objetivo de auxiliar na compreensão 

dos estudos realizados pelos alunos [...] Foram escolhidas áreas 

diversificadas e que carregam consigo “histórias”, para causar impacto 

e auxiliar nas análises (Publicação C36, IEPPG, 2015).  
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Quadro 12 – Conhecimentos do Contexto por IES nos eventos ISPP- 2012, IISPP- 2014 e 

IEPPG – 2015, respectivamente. 

Fonte: Anais dos Eventos. 

Org.: SENE, M. W., (2016). 
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  Sobre a identificação dos alunos e suas famílias, bem como o reconhecimento 

da realidade vivenciada pelos alunos, temos a publicação B27:  

     
[...] Para tanto, com base na analise desenvolvida a partir dos dados 

organizados pelos bolsistas para atualização do PPP, foi possível 

melhor apreender a realidade dos alunos e suas famílias além de, 

reconhecer este documento como de fundamental importância para 

planejar e definir todas as ações pedagógicas, porque representa a 

garantia de um ensino de qualidade, na medida em que prevê 

estratégias de execução e (re) organização do trabalho pedagógico que 

deverá atender as especificidades do campo e a realidade vivenciada 

pelos alunos ali residentes (Publicação B27, IISPP, 2014) 

 

 Na direção de relacionar o contexto vivenciado com o conceito de paisagem e 

suas transformações, temos a publicação A21:  

[...] Pensando a partir desta perspectiva, realizamos uma saída de 

campo, visando trabalhar com a paisagem urbana da cidade [...] Todo 

o trajeto foi realizado a pé, tendo como ponto de partida a escola, e 

como ponto de chegada a casa da cultura de Irati, localizada no centro 

da cidade. Nesta estavam expostos algumas fotografias antigas da 

cidade, assim como quadros pintados a mão, ilustrando o início da 

formação do quadro urbano. Através destes foi possível evidenciar as 

várias mudanças que ocorreram na paisagem urbana da cidade [...] 

(Publicação A21, ISPP, 2012).  

 

  A partir do cenário apresentado, é possível afirmar que os projetos do PIBID 

Geografia no Estado do Paraná, fazem a contextualização dos conteúdos geográficos, 

fazendo com que os sujeitos façam a ligação dos conteúdos aos aspectos do dia a dia. 

Permite também dizer que os fatos não ocorrem somente em outras escalas, mas que são 

questões gerais e que possuem uma multiplicidade de aspetos que devem ser 

considerados.  

 

3.6. O PIBID e suas “outras” possibilidades: Formação Continuada de Professores  

 

 Um dos aspectos do PIBID além da formação inicial diz respeito a formação 

continuada, um processo que envolve o professor da Universidade e da Escola. Durante 

a pesquisa, identificamos que este é um fator muito singular do programa, e emerge no 

discurso nas publicações, nas reuniões do programa, nas entrevistas etc. 

 No âmbito das publicações dos trabalhos em análise, a maioria dos casos, os 

relatos advinham das reflexões dos professores Supervisores e/ou Coordenadores de 

Área. De maneira geral, esses trabalhos apresentaram a participação mais ativa do 
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professor da educação básica na universidade, bem como os docentes das universidades 

participando da realidade escolar. Há também um destaque quanto à reflexão sobre a 

prática, reformulação das concepções teórico-metodológicas e incentivo à prática de 

pesquisa no, para e do ensino. Esse fato pode ser verificado em uma das publicações, na 

qual o docente da universidade afirma:  

 

Como integrante do PIBID e docente de Geografia, torna-se 

fundamental desenvolver pesquisas que visem melhorar este ensino, 

visto que elas proporcionam contribuições para a compreensão das 

complexidades encontradas em sala de aula – seja no modo de 

interação com o discente ou por meio das metodologias de ensino 

adotadas. (Publicação, B11, 2014). 

 

 Ainda sobre essa questão, em um depoimento um professor afirmou que: 

Apesar de ser da área da Geografia Física, estar trabalhando junto no 

PIBID, foi muito bom, inclusive para as minhas próprias práticas 

pedagógicas [...] Contribuiu muito para as minhas práticas em sala de 

aula, na minha condução com meus alunos, essa experiência no PIBID 

(PU07) 

 

 Aos supervisores, o PIBID permite ampliar as perspectivas dos professores 

supervisores no que diz respeito a sua qualificação, como vemos a seguir:  

 

Através do PIBID, é possível um contato mais direto com a 

universidade, com o conhecimento que lá é produzido, com as 

pesquisas na nossa área de atuação, no meu caso, da Geografia. 

Porém, não podemos deixar de evidenciar que a escola também é 

capaz de produzir conhecimento e através da universidade, esse 

conhecimento é sistematizado e divulgado. Além de oferecer um 

espaço para a reflexão sobre a prática do profissional na escola, 

facilita o acesso aos cursos de pós-graduação stricto sensu, por 

exemplo. (PS02, entrevistado em fevereiro de 2016).  

 

 Neste contexto, o PIBID se coloca como um importante programa no processo 

de formação continuada, no sentido de (re) pensar a prática docente, pelos professores 

que já atuam na rede básica de ensino. Concordamos com Santos e Silva (2013), quando 

afirmam que:  

 

[...] a formação continuada precisa ser vista como uma alternativa de 

melhoria na qualidade do ensino dentro do contexto educacional 

contemporâneo. Outrossim a formação continuada é a forma pela qual 

se resgata a figura do docente, que no momento se encontra 

desprovida de respeito. Embora seja à profissão por que muitos 

ansiaram, hodiernamente esta se encontra tão desgastada (SANTOS e 

SILVA, 2013, p. 361). 
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 A formação continuada tem importante papel no desenvolvimento profissional 

do professor, pois esta deve ser um processo dinâmico e que traga elementos teóricos e 

metodológicos que agreguem valor ao docente. A formação continuada através do 

PIBID possibilita ao professor fazer, a partir das suas práticas pedagógicas uma reflexão 

que auxilie na construção da identidade profissional.  

 Nas palavras de Martins (2011): “[...] a formação continuada [...] deve estimular 

o professor a refletir sobre novas formas de ensinar e assumir o compromisso de 

renovar-se, de buscar o conhecimento, de pesquisar e transformar a sua prática, que 

deve ser iluminada pela teoria” (MARTINS, 2011, p. 7). Neste aspecto, através da nossa 

observação no projeto do PIBID Geografia da UNICENTRO-Guarapuava, constatamos 

que há essa preocupação de promover a formação continuada, associada à teoria, a 

partir da discussão de textos que promovam um debate mais crítico sobre essa questão.  

Assim, a formação continuada através do PIBID contribui de forma significativa 

para que os saberes dos professores sejam compartilhados em grupo, sejam feitas 

reflexões coletivas juntamente com os professores das IES e os futuros professores 

(pibidianos), durante as reuniões, que gradativamente aperfeiçoa e aproxima-se dos 

referenciais teóricos que discutem sobre a temática.   

 

3.6.1. Nos Cursos de Graduação e no Estágio Supervisionado  

 

No estudo feito pela Fundação Carlos Chagas, os Coordenadores de área, 

destacam essa melhoria alcançada a partir do programa no seio dos cursos de graduação, 

quando:  

 

[...] apontam com muita frequência a melhoria da qualidade dos 

cursos, a ocorrência de ajustes curriculares nos mesmos e o 

crescimento, quer da participação acadêmica dos Licenciandos 

Bolsistas, quer de seu espírito crítico. Além disso, apontam a melhoria 

significativa dos desempenhos dos bolsistas nos cursos, ressaltando o 

papel das práticas realimentando a base teórica e vice-versa, e o valor 

da compreensão sobre os processos das aprendizagens escolares 

(FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2014, p. 34).  

 

 É possível também observar esse elemento na fala dos pibidianos:  
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O PIBID ampliou meu conhecimento em temas que já havia estudado 

durante a graduação e que havia passado despercebido ou não havia 

entendido (R69).  

Aprimoramento de ideias, práticas, conceitos, etc. (R55).   

 

 Tardif (2012) comenta que a formação inicial do professor nas instituições de 

ensino é insuficiente. Logo, a prática docente no exercício da profissão, ou seja, essa 

vivência da profissão no “chão da sala de aula” entra como um fator importante para 

formação completa, apesar de complexa, do professor.  

Ao encontro do que o autor sugere, ficou evidente que apesar da variação do 

quantitativo de horas em cada IES, os respondentes que já haviam cursado a disciplina 

de estágio (54%), consideram que o tempo destinado a essa prática (regência) não dá 

conta de compreender a realidade escolar e dos alunos, tampouco há a possibilidade de 

desenvolver um conteúdo com maior consistência e dinamicidade, devido à carga 

horária que deve ser cumprida. No entanto, é possível ter uma breve noção do que é ser 

professor.  

 

O Estágio Supervisionado refere-se à certa carga horária que o aluno 

precisa desenvolver observando e depois regendo a sala. Os conteúdos 

são determinados pelos professores e a autonomia nem sempre 

acontece, pois você lida com muitos supervisores. O acompanhamento 

também é menor e o tempo de contato com a sala também 

(Coordenador do PIBID Geografia 03, entrevistado em dezembro de 

2015).  

 

 O PIBID vem então contribuindo com essa lacuna deixada pela graduação, 

oportunizando ao pibidianos uma inserção processual (já nas séries iniciais, se assim 

desejar) no ambiente escolar, o que contribui bastante para a sua formação inicial já 

que: 

 

[...] Os bolsistas podem conhecer “bem de perto” o ofício dos 

professores, refletir criticamente sobre ele e contrapor saberes práticos 

e saberes teóricos. O Pibid proporciona também ao bolsista conhecer o 

trabalho de outros professores da instituição e o próprio trabalho 

coletivo desenvolvido pela escola [...] (Coordenador do PIBID 

Geografia 04, entrevistado em Janeiro de 2016).  

 

 O impacto dessa inserção do aluno na escola através do Estágio Supervisionado, 

nem sempre é simples. Afinal, no  

 

[...] Estágio Supervisionado, ele (o aluno) é incumbido de dar aula. 

Então para aquele que nunca teve experiência em sala de aula, nem 
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apresentar uma atividade, talvez seja aterrorizante trabalhar quarenta 

minutos, cinquenta minutos, e na verdade pode ser até muito mais que 

isso, porque podem ser as aulas geminadas, lidando com trinta alunos 

[...] então o PIBID se difere também nessa condição, ele oportuniza 

uma inserção paulatina (CPG01, entrevistado em novembro de 2015).  

 

[...] Há uma relação de completude entre o PIBID e o Estágio 

Supervisionado, no sentido de que o PIBID inova e complementa 

aquilo que falta no estágio. Apesar da insuficiência do estágio em 

relação à formação da profissionalidade docente, ele é muito 

necessário para a licenciatura (CPG05, entrevistado em novembro de 

2015). 

   

O Estágio Supervisionado aparece nesse contexto, bastante criticado, levando 

em consideração, principalmente, no modo como ele está estruturado/configurado. Não 

só ele, mas as estruturas curriculares dos cursos de graduação, que apesar das 

modificações importantes que vêm sendo implementadas ainda permanece estruturada 

dicotômica entre as disciplinas pedagógicas e as específicas. A crítica à estrutura 

curricular dos cursos aparece na fala de uma das coordenadoras do PIBID ao afirmar 

que uma das dificuldades encontradas é, 

 

[...] sobretudo, dessa grade curricular, que o estágio aparece somente 

no terceiro ano, o que é um absurdo em um curso de formação de 

professores, e como forma de apaziguar um pouco essa situação de 

viver a realidade do estágio no terceiro ano, eles colocam as práticas 

pedagógicas como componente curricular, como uma possibilidade de 

contato com a escola desde o primeiro ano. Contudo isso perpassa por 

um coletivo de professores que tem que ter essa ideia formada, o que 

não acontece (CPG02, entrevistado em novembro de 2015).  

 

 É importante destacar que a inserção dos pibidianos na escola por si só, não 

garante uma mudança nos paradigmas do processo de formação docente, tendo em vista 

que cada um desenvolve sua profissionalidade de maneira distinta, e isso perpassa, 

inclusive, a busca individual da formação. Por exemplo, temos àqueles pibidianos que 

participam do programa exclusivamente por causa do auxílio financeiro, que podem não 

se dedicar como aqueles que de fato anseiam pela profissão, que “vestem a camisa” e 

assim por diante. Mas, com o PIBID, é possível haver avanços significativos para 

repensar o atual modelo de formação de professores e, quem sabe, é um caminho aberto 

para a reestruturação destes.   
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3.6.2. Potencialidades e Entraves  

 

 Apesar de o PIBID ser uma política relativamente nova, agrupamos pontos que 

foram evidenciados com mais frequência entre os participantes, sendo eles pibidianos, 

supervisores e coordenadores, quanto às possibilidades e dificuldades do programa 

(Quadro 13).   

 

Potencialidades Entraves 

Formação paralela a licenciatura; valorização da 

licenciatura e do ensino na universidade; 

valorização da formação do professor; 

possibilidade de praticar ensino, pesquisa e 

extensão; interação e troca de experiências e 

saberes entre escola e universidade; criação de 

uma identidade positiva em relação à docência; 

valorização do magistério; reflexão sobre a 

carreira docente; desenvolvimento de 

metodologias diferenciadas; trabalho em equipe; 

melhoria no currículo dos cursos; integração entre 

alunos e professores, tanto das IES como das 

escolas; trabalho participativo e colaborativo; 

contribui para uma formação continuada de maior 

qualidade; possibilita a criação de parcerias com as 

escolas; estratégias de ensino diversificadas e 

motivadoras; avanço nas pesquisas no, para e do 

ensino de geografia.   

Corte de verbas; desinteresse dos alunos ou 

interesse apenas pela bolsa; estrutura das escolas 

para receber o programa; verbas de custeio 

insuficientes, falta de auxílio-transporte para 

deslocamento dos pibidianos, descontinuidade do 

programa; falta de diálogo entre e com 

coordenadores e supervisores; estímulo para os ex-

pibidianos formados na inclusão no mercado de 

trabalho; valor da bolsa, que prejudica a dedicação 

exclusiva ao programa; aumento do número de 

bolsistas; descaso com a licenciatura; seleção dos 

bolsistas; equipamentos de uso permanente; falta 

de uma rede de comunicação entre os PIBID’s das 

diferentes IES; disseminação dos resultados, 

publicação; liberação dos supervisores para as 

reuniões; falta de reconhecimento dos pibidianos; 

falta de indicadores de avaliação do programa; 

modelo de relatório. 

Quadro 13– Potencialidades e Entraves do PIBID. 

Fonte: Questionários e Entrevistas realizadas. 

Org.: SENE, M. W., (2016). 

  

O PIBID é um programa bastante valorizado pelos cursos de licenciatura, 

nacionalmente, e como podemos verificar, no estado do Paraná também. As 

potencialidades são inúmeras e que de fato evidenciam a sua importância para a 

formação inicial dos professores de todas as disciplinas. Os entraves podem ser 

encarados como sugestões para o aprimoramento do programa que como já ressaltamos 

diversas vezes, é bastante recente.  
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[...] verifica-se que o Pibid vem criando condições para um processo 

de formação consequente para o desenvolvimento profissional dos 

docentes de modo que possam participar do processo de emancipação 

das pessoas, o qual não pode ocorrer sem a apropriação dos 

conhecimentos. O papel da docência na educação básica é vital na 

preservação de nossa civilização e no desenvolvimento das pessoas 

como cidadãos que possam ter participação efetiva para a melhoria 

das condições de vida em suas comunidades (FUNDAÇÃO CARLOS 

CHAGAS, 2014, p.107-108).  

 

As intervenções do PIBID nas escolas acarreta uma série de consequências. Para 

os bolsistas na medida em que há uma qualificação de sua formação e valorização da 

docência, conforme evidenciado acima. Para os professores que supervisionam as 

atividades na escola, no sentido de uma formação continuada qualificada, através da 

aproximação com a universidade, também permite uma reflexão sobre sua prática 

pedagógica e motiva sua carreira profissional. Para as escolas e seus alunos, com a 

melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem, utilização de recursos, equipamentos, 

laboratórios e relação com a IES.  

Para os coordenadores de área das IES, proporciona uma aproximação com a 

escola básica, auxílio nas mudanças de concepção acerca da escola e dos próprios 

cursos de formação inicial ao qual trabalham, oportunidade de realizarem pesquisas no, 

do e para o ensino e formação continuada. Para os cursos de licenciatura, com sua 

valorização e fortalecimento, adequação dos seus currículos a partir das experiências e 

questionamentos levantados, queda no índice de evasão, também a possibilidade de 

realizar ensino, pesquisa e extensão.  

Para os coordenadores de área das IES, oportuniza uma aproximação com a 

escola básica, auxílio nas mudanças de concepção acerca da escola e dos próprios 

cursos de formação inicial ao qual trabalham, oportunidade de realizarem pesquisas no, 

do e para o ensino e formação continuada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O processo de formação inicial é complexo e é composto por diversas 

dimensões. Devido à sua complexidade, os cursos de formação de professores 

apresentam uma série de desafios. O processo formativo integra diferentes dimensões 

necessárias a pratica profissional docente a qual envolve a relação professor-aluno; 

professor-professor; professor-comunidade escolar; professor-conteúdo a ser ensinado; 

domínio de diferentes metodologias e tecnologias ao processo ensino-aprendizagem; 

conhecimentos pedagógicos entre outros. Ter domínio de todos estes conhecimentos 

exige do professor uma atitude diante de sua profissão, assim como depende de fatores 

externos, condicionantes políticos, sociais e econômicos. 

Como apresentamos neste trabalho, as licenciaturas veem sendo questionadas e 

várias reformulações curriculares tem sido empreendidas, assim como a criação de 

políticas de investimento na educação básica. Dentre elas o PIBID.  

Por meio dessa pesquisa identificamos que o PIBID trouxe contribuições 

significativas para os cursos de formação de professores.  Dentre elas, a permanência 

dos alunos na graduação, reduzindo a evasão; aproximação universidade-escola; 

oportunidade para o acadêmico de licenciatura conhecer profundamente as diferentes 

dimensões de sua prática profissional. Além disso, tem se mostrado como importante 

mecanismo de fortalecimento dos cursos de formação de professores, possibilitando 

avanços significativos para repensar o atual modelo de formação de professores e, 

apresenta potencialidades para ser um dos caminhos para sua reestruturação, 

principalmente, no que se refere à questão da construção de habilidades didático-

pedagógicas, de acordo com a realidade escolar brasileira.  

No âmbito do ensino de Geografia, o PIBID tem favorecido todas estas questões 

supracitadas, mas também contribui para o entendimento do acadêmico de licenciatura 

sobre as especificidades desta área, o que é necessário para que o aluno na escola, possa 

construir os elementos necessários ao pensar geográfico, que conceitos, habilidades e 

competências, são importantes ao raciocínio geográfico. 

No que se refere à Geografia, percebemos que o PIBID proporciona inúmeras 

contribuições: insere o professor em formação no seu futuro local de trabalho, 

permitindo um contato mais próximo com a realidade, seus entraves, lutas e porque não 

dizer, de suas conquistas; possibilita um maior aprofundamento teórico-conceitual, seja 

das questões próprias do ensino, seja dos conteúdos que são elementares para o 

professor de Geografia, como os temas, conceitos e conteúdos da ciência geográfica 
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principalmente, àqueles relacionados a Dinâmica da Natureza, Dinâmica da Sociedade; 

aos conceitos de espaço, território, paisagem, lugar, região; Compreensão da relação 

espaço-tempo na produção do espaço geográfico; Domínio de linguagens (mapas, fotos, 

croquis etc.); assim como a relação sociedade e natureza, bem como a forma como esta 

sociedade ao apropriar-se da natureza, transforma-a, seja para construção de mundo 

tecnificado, ampliando e/ou reduzindo a comunicação entre as pessoas; os conflitos 

territoriais, as lutas sociais necessárias há um planeta mais justo ambiental e 

socialmente;  dominar habilidades de pesquisa no ensino que motive a observação, 

descrição, organização de dados e informações do espaço geográfico considerando as 

escalas de análise; possibilita a autonomia do pibidiano na criação de materiais e 

metodologias de ensino necessários a prática pedagógica; potencializa as habilidades 

necessárias à prática profissional, sejam elas a oratória, a escrita, análise e interpretação 

de dados, entre outros.  

Diante do panorama apresentado, podemos dizer que o PIBID tem contribuído 

de forma bastante significativa para que os saberes, comportamentos, atitudes, 

construção de conhecimento específicos da profissão docente, ou seja, a 

profissionalidade docente seja construída de forma processual.     

Além da contribuição na formação docente, os alunos da educação básica 

também são beneficiados pelas ações do PIBID como, por exemplo, acabam dispondo 

de um processo de ensino-aprendizagem mais contextualizado e dinâmico, o que 

possibilita a superação de suas dificuldades de aprendizado. 

O PIBID mostra-se eficaz também, na aproximação entre universidade e escola, 

proporcionando ao licenciando um conhecimento da realidade da escola, pois ao 

conviver periodicamente neste ambiente, tem a oportunidade de conhecer a proposta 

política pedagógica da escola, a organização administrativa, manter contato com outros 

professores, entre outros. Para o professor supervisor, proporciona uma formação 

continuada sistemática, além de oferecer tempo/espaço para a reflexão sobre sua prática 

pedagógica.   

No Paraná, é possível notar que o PIBID Geografia tem contribuído para a 

construção dos conhecimentos elementares para a formação de professores 

(Conhecimento de Conteúdo, Conhecimento Pedagógico; Conhecimento Didático do 

Conteúdo e Conhecimento de Contexto). Foi possível constatar, a partir das publicações 

dos projetos de Geografia das IES nos eventos regionais do PIBID, que, de modo geral, 
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as IES priorizam estes conhecimentos, porém, com menor ênfase ao Conhecimento de 

Contexto que foi o menos privilegiado. Neste sentido, verificamos que ainda carece, 

pelos trabalhos analisados, uma preocupação maior em ligar os conteúdos trabalhados 

em sala de aula, com o mundo vivido pelo aluno. Por mais que houvesse a construção 

de ações voltadas para a construção do pensamento multiescalar, foram poucos os 

trabalhos publicados sobre a realidade social da escola e de seus alunos.  

Apesar de se verificar mais contribuições do que entraves, alguns podem ser 

destacados, entre eles: a preocupação recente com corte de verbas (ou seja, depois que 

se experienciou um programa que mostrou-se eficaz, os coordenadores de área do 

PIBID demonstram frustação em saber que talvez o programa não permaneça 

crescendo, e, pior, possa até reduzir o número de projetos); a falta de auxílio-transporte 

para deslocamento dos pibidianos, falta de indicadores de avaliação do programa e a 

falta de estímulo para os ex-pibidianos formados na inclusão no mercado de trabalho. 

Essas limitações impedem que o programa avance.  

Para nós, ao realizar este trabalho, também houve um aprendizado significativo, 

seja de ordem pessoal, seja profissional. Ao acompanhar o PIBID da UNICENTRO 

Guarapuava, foi possível experienciar a realidade escolar pública, tendo em vista que a 

atuação profissional ocorreu apenas na rede privada de ensino, que possui outra 

dinâmica. Acompanhar os processos de operacionalização de atividades práticas, 

oficinas, trabalhos de campo, desenvolvimento materiais didáticos, entre outros, 

conhecendo também as dificuldades implícitas nestas ações, permitiu a clareza de 

questões teórico-metodológicas que ainda persistiam como brechas do curso de 

graduação. Também, compreender a importância da relação interpessoal, e da relação 

professor – aluno – espaço escolar, assim como a importância da formação continuada e 

da pesquisa no ensino. 
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