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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo O olhar sobre a práxis dos professores formadores do curso 

de licenciatura em geografia da Universidade de Pernambuco do Campus Garanhuns-PE Brasil na 

disciplina Prática de Ensino, do primeiro ao terceiro ano. Esse olhar sobre a prática pedagógica, na 

referida disciplina, traz para a discussão o como se dá a articulação da teoria com a prática no 

ambiente universitário e a lógica organizacional do conteúdo ensinado, com o contexto espacial 

onde estão localizadas as escolas, campo de trabalho dos discentes, futuros profissionais 

professores. Trazemos para reflexão a educação, como prática e teoria social, que requer um 

conhecimento da dimensão histórica dos processos e das suas diferentes áreas de estudo e dos 

espaços diferenciados onde as escolas se territorializam e criam uma identidade. Para desenvolver 
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esta pesquisa, trago para discussão os saberes de Freire (1996), Tarfif (2002), Pimenta eAnastasiou  

(2005) e Nóvoa (1997),  que discutem os saberes na profissão do professor. A abordagem 

metodológica predominante no desenvolvimento da pesquisa foi a qualitativa que segundo 

Mazzotti (1999), representa um instrumento por excelência da investigação social, A intenção não 

é apresentar os resultados específicos, mas socializar as inquietações que emergem no tocante a 

práxis dos professores formadores dessa disciplina. 

 

 

Abstract  
This work aims to givean insight into the praxis of teachers involved in the graduate course 

in geography at the Garanhuns Campus of the University of Pernambuco, Brazil, in the discipline 

Teaching Practice, from the first to the third year. This look into pedagogical practice, in the 

discipline mentioned, brings up the discussion of how the articulation between theory and practice 

comes about in the university environment and the organizational logic of the content being taught, 

within the spatial context of where the schools are located as the field of work of the trainees, the 

future professional teachers.We focus on education as a practice and social theory which requires 

knowledge of the historical dimension of processes and different areas of study and the 

differentiated spaces where schools gain their territory and create their identity. To develop this 

study I bring into discussion the knowledge of Freire (1996), Tarfif (2002), Pimenta and 

Anastasiou (2005), and Nóvoa (1997), who discuss know-how in the profession of the teacher. The 

methodological approach which predominates in the development of the study was the qualitative 

work which, according to Mazzotti (1999), represents an excellent instrument of social 

investigation. The intention is not to present specific results, but to socialize the concerns which 

emerge from the practice of the teachers who train this discipline. 

 

 

Introdução 
O presente trabalho é resultado de um projeto de fortalecimento acadêmico da Universidade 

de Pernambuco, Campus Garanhuns, articulando ensino, pesquisa e extensão na prática 

pedagógica. 

O relato da experiência como professora da disciplina de prática de ensino nasceu das 

inquietações ao longo do exercício docente no ensino universitário por entender que os professor e 

sua prática têm se tornado o eixo central de discussões quando se fala em qualidade de ensino 

superior no Brasil e tem como objetivo  o olhar sobre a práxis dos professores formadores do curso 

de licenciatura em geografia, na disciplina Prática de Ensino, do primeiro ao terceiro 
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ano,procurando compreender  como esses educandos percebem essa formação no âmbito da 

Universidade e como trabalhar no contexto social onde as escolas estão localizadas.  

Assim, pensar a disciplina prática pedagógica ao longo de uma trajetória durante o exercício 

da docência, nos cursos de licenciatura plena em geografia e especialização latu sensu do ensino 

em geografia na Universidade de Pernambuco Campus Garanhuns\Brasil, permitiu aprofundar o 

olhar diferenciado, de quem procura contar ao público momentos de reflexão e discussões na 

formação de professores de geografia, e como se dá o aprender, a prática educativa, do futuro 

docente diante dos desafios da contemporaneidade. 

Por fim destacamos que a sistematização de nossos resultados e conclusões se propõe a 

somar aos inúmeros estudos existentes no âmbito da educação superior. Entretanto reconhecemos, 

após a realização do trabalho, que muitas questões ainda podem ser aprofundadas, por entender que 

a educação está em constante transformação. 

 

 

Desenvolvimento 
Na compreensão de que a educação se faz por meio de ação entre pessoas, em uma relação 

de troca onde de um lado encontra-se o profissional docente e do outro o aluno, motivou o relato 

dessa experiência docente que busca contribuir com outros trabalhos publicados no que se refere à 

docência do ensino superior e, sobretudo na disciplina prática de ensino onde os professores 

formadores têm uma grande responsabilidade em colocar no mercado de trabalho, todos os anos, 

profissionais do ensino. 

A dificuldade na articulação de fundamentos teóricos e metodológicos propostos no curso de 

licenciatura, dificuldades essas materializadas na aplicabilidade em seu contexto social, ou seja, 

onde esses futuros profissionais professores vão atuar como profissionais, comprometidos numa 

perspectiva crítica reflexiva e transformadora, permitiram perceber a indissociabilidade entre o 

conhecimento específico e a preocupação significativa dos docentes universitários, na articulação 

desse saber e sua aplicabilidade com os conhecimentos pedagógicos. 

A contratação do profissional do ensino superior muitas vezes diverge da proposta para que 

aquela unidade de ensino se propõe. A identidade do professor universitário por vezes se perde nas 

funções que desempenha na instituição e na sociedade. Muitas das vezes estão distanciados dos 

alunos por não se identificar com aqueles que idealizam na sala de aula. 

As exigências que caracterizam o exercício da profissão de professor ficam, por vezes, não 

bem definidas dentro do próprio corpo docente, em função da diversidade da formação de origem, 

das afinidades que se estabelecem por área de saber na distribuição da carga horária e linhas de 

pesquisa onde em sua maioria saem de cursos de pós graduação ,onde não há uma formação para 

ser professor e sim para ser pesquisadores e vão ensinar para formar futuros professores de acordo 



 

 3377 

com o mestrado e doutorado  sem nunca terem atuado no magistério  cuja prática se dá de acordo 

com as que foram geradas. 

Muitos docentes acreditam que para ensinar na universidade é suficiente o domínio de 

conhecimento específico e que para lecionar basta dominar o conteúdo específico da área de estudo 

a qual se encontram vinculados, como um campo de aplicação desses conhecimentos sem a 

preocupação de mediar o caráter interdisciplinar que a disciplina exige,acarretando, entre outras 

conseqüências, uma formação profissional técnica ou  academicista desse futuro professor, e esta 

formação desarticulada da realidade do campo de trabalho reflete significativamente no processo 

do ensinar na sala de aula onde este futuro profissional irá atuar.  

Dominar conhecimentos e transferência do saber é o discurso que domina as mídias nesse 

início de século, cultura esta institucionalizada historicamente e que a prática de ensino como 

disciplina dos cursos de licenciatura têm por tarefa preparar os jovens para o mundo do trabalho, 

exigindo, entre outras coisas, várias competências, como criar, pensar e propor soluções e conviver 

em equipe visando a produtividade. Mas é preciso pensar o aluno como um desafio e quais 

estratégias didáticas podemos desenvolver para que juntos possamos ter uma melhor caminhada, 

Entendemos que para alcançar melhores resultados no ensino superior, é necessário 

estratégias de treinamento continuado com a preocupação colegiada na profissionalização docente 

continuada, dos professores universitários, pois, esses são essenciais no processo de mudança 

dentro das universidades e das sociedades em que estão inseridos. 

Nesse aspecto, é preciso deixar a idéia de que o conhecimento específico é o principal esteio 

de sua docência na lógica de que quem sabe, pode ensinar ou sabe ensinar, mas procurar a melhor 

didática e pensar potencialidades da nossa prática no processo ensino aprendizagem em resposta ao 

que a sociedade espera de uma universidade. 

Os saberes dos professores são plurais, formados pelos saberes da formação profissional, 

saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais e que o professor é “alguém que 

deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além  de  possuir  certos  conhecimentos  

relativos  às  ciências  da  educação  e  à  pedagogia  e desenvolver um saber prático baseado em 

sua experiência cotidiana com os alunos” (Tardif, 2005:39) queremos compreender que quando o 

professor está na sala de aula ele precisa ter o conhecimento pertinente a sua disciplina mas 

também conhecer a realidade que o cerca enquanto espaço geográfico que está contextualizado, ter 

uma visão política do que seja educação de qualidade no local e global. 

Em Freire, entendemos que  “o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o 

aluno até a intimidade do movimento de seu pensamento”. (Freire,1997:96) ‘de nada adianta o 

discurso competente se a ação pedagógica é impermeável à mudança’. (Freire, 1997:11), Essa 

produção de conhecimentos não representa apenas apropriação quantitativa de saber. O que 

interessa aos alunos é que esse conhecimento é processo, é resultado de produção humana. 
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Assim, trabalhar o conhecimento no processo formativo dos alunos, significa proceder à 

mediação entre os significados do saber no mundo atual e aqueles dos contextos nos quais foram 

produzidos, mas compreendemos também que, muitas vezes, o conhecimento específico assume 

um valor significativamente maior do que o conhecimento pedagógico, a condição acadêmica, 

relegando os conhecimentos pedagógicos a um segundo plano, e desvalorizando esse campo na 

formação do docente de todos os níveis, mas, principalmente, o universitário. 

Formar um profissional da educação exige um conhecimento baseado no específico, 

pedagógico e político e que, muitas vezes, alguns profissionais da educação ensinam como foram 

ensinados, pois as universidades não preparam para ser professor e estes não têm a preocupação de 

que as experiências docentes dos alunos que atuam na sala de aula devem ser valorizadas como 

referência para serem discutidas nas salas de aula pois trata-se de um curso de formação de 

professores e para tanto necessita de um olhar para o aluno e pensar os desafios e que as coisas 

aconteçam da melhor forma e que o nosso aluno possa ter uma melhor caminhada para o mercado 

de trabalho..  

A ação docente na ensinagem, aqui compreendida entre o ensinar e o aprender, é mediadora 

entre aluno e o conhecimento e o significado que têm para os sujeitos envolvidos. Saber dialogar 

com a realidade e os alunos, levá-los à construção consciente da ética, da cidadania, das relações 

político-sociais e afetivas são fundamentais no exercício das atividades pedagógicas. “A profissão 

de professor exige de seus profissionais alteração, flexibilidade, imprevisibilidade .Não há modelos 

ou experiências modelares a serem aplicadas” Pimenta e Anastasiou. 2010 :199) necessário se faz 

que o professor possa revelar por meio de suas ações na sociedade um profissional competente e 

múltiplo nas várias relações que necessita desenvolver durante sua atuação. 

Assumir essas reflexões sobre a prática de ensino nas instituições de formação de professores 

nas instituições universitárias é um desafio com interrogações em constante modificações e pede 

reflexões sobre o já instituído historicamente a partir das nossas próprias incertezas nesse processo 

de formação. 

 

 

Considerações Finais 
Por fim, a disciplina prática de ensino merece ser questionada no que se refere às questões de 

prática profissional e pedagógica, no entendimento de que existe uma indissociabilidade entre o 

conhecimento específico e o pedagógico, na proposta de diminuir esses retardos na formação desse 

aluno futuro profissional. 

Na compreensão do ensino como um fenômeno complexo nos traz a reflexão de que somente 

com a harmonização entre os dois saberes teremos o proficiente, e tão necessário, profissional 

docente de ensino superior. 
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O nosso interesse é contribuir com o campo de estudos sobre a Licenciatura em geografia, 

fornecendo subsídios para uma reflexão mais ampla sobre a formação docente principalmente na 

prática de ensino.  
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Resumen 
La experiencia de la Residencia, abre un espacio para problematizar e interrogarnos de forma 

colectiva  sobre el “tiempo”; su utilización, su vivencia, su implicancia, coordinación, 

secuenciación, rutinas, entre otros. El tiempo transitado y ensayado durante la Residencia, es un 

tiempo que puede analizarse desde diferentes dimensiones: tiempo vivido, tiempo racional – 

técnico, tiempo micropolítico y tiempo implicado. Estas categorías están presentes en diversos 

momentos de la tarea de los actores que participan en la formación: la preparación para la práctica, 

la práctica en el aula, la observación de la clase, el análisis y la reflexión compartida sobre la 


