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“Estudar Geografia é basicamente ler o mundo 

e construir a cidadania.”   
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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a inserção da temática Ensino de Geografia no âmbito 

da pós-graduação no Brasil. Nessa perspectiva, delineamos a trajetória da pós-graduação 

brasileira stricto sensu, em específico a pós-graduação em Geografia no contexto nacional.  

Como procedimentos metodológicos, utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental, cujas 

principais fontes foram documentos da CAPES e do CNPq, além de sites das universidades e 

de produções bibliográficas. Os resultados obtidos indicam que o processo de organização e 

avaliação de cursos e programas, desenvolvidos pelos órgãos de fomento, contribuiu 

significativamente para a expansão e consolidação dos programas de pós-graduação em 

Geografia pelo Brasil, bem como favoreceu a inserção da temática Ensino. Para o 

desenvolvimento deste estudo, a pesquisa bibliográfica permitiu verificar os campos temáticos 

mais discutidos da Geografia, observando que esta temática está diretamente vinculada ao 

campo de investigação científica.  Por meio dos dados obtidos, constata-se a crescente 

preocupação com o Ensino de Geografia. Nesse sentido, o texto apresenta uma discussão que 

caracteriza o Ensino da Ciência Geográfica e suas linguagens e, na sequência, é feita uma 

exposição da trajetória da institucionalização da pós-graduação em geografia, estabelecendo 

uma associação entre o Ensino de Geografia e a pós-graduação.         

 

Palavras-chave: Ensino. Pós-graduação. Geografia. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This study was developed with the objective of analyzing the insertion of the theme of 

Geography Teaching in the scope of postgraduate studies in Brazil. From this perspective, the 

trajectory of the Brazilian post-graduation strict sense was delineated, precisely the 

postgraduate in Geography in the national context. The methodological procedures used were 

the bibliographical and documentary research, whose main sources were documents of 

CAPES and CNPq, university sites in addition to bibliographic productions. The results 

obtained indicate that the process of organizing and evaluating courses and programs 

developed by the development agencies contributed significantly to the expansion and 

consolidation of postgraduate programs in Geography in Brazil, as well as favoring the 

insertion of the teaching theme. For the development of this study the bibliography research 

allowed to verify the most discussed thematic fields of Geography, observing that this theme 

is directly linked to the field of scientific investigation. Through the data obtained, it can 

notice the growing concern with the Teaching of Geography. In this sense, the text presents a 

discussion that characterizes the Teaching of geographic science and its languages; in the 

sequence is made an exposition of the trajectory of the institutionalization of the postgraduate 

in geography establishing an association between the Teachin of Geography and the 

postgraduate. 

Keywords: Teaching. Geography. Postgraduation. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O crescente avanço científico e tecnológico, que tem o conhecimento e a informação 

como elementos básicos, tem provocado mudanças na sociedade em suas múltiplas 

dimensões. A partir dos anos 2000, os avanços em ciência e tecnologia no Brasil, foram 

comprovados, dentre outros indicadores, pela 13ª posição na produção científica mundial 

(GIANETTI, 2010). Tal progresso é fruto de um comprometimento com o desenvolvimento 

tecnológico e científico, que se faz necessário diante da atual configuração mundial. 

O Brasil adentrou o século XXI como uma potência emergente, com a perspectiva de 

tornar-se a quinta economia do planeta no decênio 2011-2020, o que gerou expectativas de 

mudanças profundas na economia e impactos em diferentes setores da sociedade, inclusive no 

sistema educacional, incluindo-se o ensino superior (BRASIL, 2010).  A necessidade de 

pessoas mais qualificadas, que impulsionassem o desenvolvimento do país, acarretou o 

interesse em intensificar as atividades direcionadas para o campo da pós-graduação.  

Esse cenário, além de promover o progresso no aparato tecnológico das 

universidades, favorecendo o desenvolvimento das pesquisas, foi fundamental para a 

ampliação do número de vagas em cursos superiores e programas de pós-graduação. Nessa 

tessitura, houve também uma preocupação com os estudos sobre o Ensino e as vertentes 

vinculadas a esta temática no campo da investigação científica. 

No âmbito desse processo insere-se a pós-graduação em Geografia, que tem como 

marco inicial a década de 1970. A disseminação de novos programas pelo país possibilitou 

um intercâmbio maior entre as regiões, oportunizando estudos geográficos que busquem a 

compreensão de fenômenos socioespaciais de diferentes naturezas e a mitigação ou solução 

de problemas locais-regionais, além de estudos que problematizam o Ensino de Geografia. 

Considerando o exposto, uma pesquisa que tem como tema o Ensino de Geografia na 

perspectiva de sua inserção nos cursos de pós-graduação brasileiros, assume grande 

importância, haja vista a necessidade de se aprofundar os estudos sobre currículo, formação 

docente, metodologias de ensino, dentre outros tópicos, buscando contribuir para a melhoria 

do processo de ensino-aprendizagem em Geografia. Esta é, portanto, a temática da 

investigação realizada, a qual foi norteada pelos seguintes questionamentos: Como o tema 

Ensino está sendo contemplado nos cursos de Pós-Graduação em Geografia?  De que forma 

se deu a institucionalização da pós-graduação no Brasil? Quais os principais órgãos de 

fomento, organização e avaliação de cursos e programas, além das universidades e programas 
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de pós-graduação em Geografia, que têm o Ensino como área de concentração ou linha de 

pesquisa? 

  Nessa perspectiva, tem-se, como objetivo geral, analisar a inserção do tema Ensino 

no âmbito da Pós-Graduação em Geografia, e como objetivos específicos: evidenciar aspectos 

do processo de institucionalização da pós-graduação no Brasil; identificar os principais órgãos 

de fomento, organização e avaliação de cursos e programas e reconhecer as universidades e 

programas de pós-graduação em Geografia, que têm o Ensino como área de concentração ou 

linha de pesquisa. 

Em termos metodológicos, foram utilizados procedimentos de pesquisa bibliográfica 

e documental. Inicialmente, foi realizada a pesquisa bibliográfica para compreendermos a 

trajetória do ensino superior e da pós-graduação brasileira na modalidade stricto sensu e, por 

conseguinte da pós-graduação em Geografia. Nesta etapa, recorreu-se a autores como 

Cavalcante (2000), Saviani (2000), Silva e Oliveira (2009), Nobre e Freitas (2017) visando 

analisar a trajetória do ensino superior e da pós-graduação no país, desde a criação dos 

primeiros cursos até o ano de 2017.    

 Posteriormente, procedeu-se a pesquisa documental no site da CAPES, na 

Plataforma Sucupira, para a identificação dos programas de pós-graduação que possuem área 

de concentração ou linha de pesquisa relacionadas ao tema Ensino. A partir desse 

procedimento consultou-se as respectivas páginas eletrônicas dos programas
1
 visando obter 

dados sobre a área de concentração ou linha de pesquisa como a temática pesquisada. 

Acrescente-se, ainda, que foram realizadas consultas na Plataforma Lattes com o objetivo de 

analisar os currículos dos docentes que atuam nos cursos ou programas que abordam o Ensino 

e estabelecer eixos temáticos relacionadas as suas produções científicas. Nessa etapa 

identificou-se 895 trabalhos publicados, os quais foram distribuídos em quatro eixos 

temáticos: Linguagens no Ensino de Geografia; Metodologia de Ensino em Geografia; Teoria, 

Currículo e Formação Docente; e Abordagem Conceitual no Ensino de Geografia.   

Os resultados obtidos nesta pesquisa permitem delinear o caminho que o tema 

Ensino de Geografia vem percorrendo no âmbito da pós-graduação, o que é importante tanto 

para a formação de docentes, quanto para a atuação destes em sala de aula.  

                                                             
1
 Alguns programas não disponibilizam em sua página eletrônica a descrição das linhas de pesquisa, de modo 

que as informações foram adquiridas via e-mail. Foram os casos da Universidade Federal de Pernambuco, que só 

disponibilizou as informações mediante envio de declaração informando que os dados eram necessários para 

realização da pesquisa, e da Universidade Federal da Paraíba, que prontamente enviou as informações.    
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A inclusão de temáticas ligadas ao Ensino no âmbito da pós-graduação é aspirar por 

um progresso na educação básica, uma vez que é nela que todo o processo de formação dos 

indivíduos começa. Nesse sentido, ratifica-se a noção de que a pós-graduação tem uma função 

importante no desenvolvimento e melhoria do ensino em seus diferentes níveis.  

Estudar a história da pós-graduação brasileira é importante para a compreensão de 

sua atual configuração. Saviani (2000) aponta claramente que os cursos de pós-graduação são 

entendidos, literalmente, como aqueles que se realizam após a graduação, sendo 

condicionados ao pré-requisito de que seus alunos tenham previamente concluído algum curso 

de graduação. O autor afirma, ainda, que no contexto brasileiro tornou-se corrente a distinção 

entre a pós-graduação lato sensu e a pós-graduação stricto sensu. 

Sobre a caracterização da forma como estão organizados os cursos de pós-graduação 

na modalidade lato sensu e stricto sensu e seus objetivos, Saviani (2000, p. 02) oferece uma 

explicação bastante clara e objetiva do assunto:   

Os cursos de pós-graduação lato sensu, embora oferecidos em alguns casos 

sob a forma de extensão, assumem dominantemente as formas de 

aperfeiçoamento e especialização e constituem uma espécie de 

prolongamento da graduação. De fato, esses cursos visam a um 

aprimoramento (aperfeiçoamento) ou aprofundamento (especialização) da 

formação profissional básica obtida no curso de graduação correspondente. 

Em contrapartida, a pós-graduação stricto sensu, organizada sob as formas 

de mestrado e doutorado, possuem um objetivo próprio, distinto daquele dos 

cursos de graduação sendo, por isso mesmo, considerada como a pós-

graduação propriamente dita. Nessa condição, diferentemente dos cursos de 

graduação que estão voltados para a formação profissional, a pós-graduação 

stricto sensu se volta para a formação acadêmica traduzida especificamente 

no objetivo de formação de pesquisadores. 

Com base nesses pressupostos, os resultados da pesquisa sobre a inserção do tema 

Ensino no âmbito da Pós-Graduação em Geografia, estão sistematizados em três capítulos. No 

primeiro capítulo, é abordado o ensino superior no Brasil, fazendo referência a eventos 

significativos que marcaram esse processo, destacando-se instrumentos normativos e 

diretrizes como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de 

Educação (2014-2024) e o Plano Nacional de Pós-Graduação (2011-2020).    

No segundo capítulo, a trajetória da pós-graduação brasileira é analisada, desde sua 

institucionalização, a partir da década de 1950, até os dias atuais, sendo identificadas as 

principais ações desenvolvidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 

(CNPq) e pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa (ANPEGE), e evidenciadas 

as instituições pioneiras na oferta desse nível de ensino. 
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No terceiro capítulo, focaliza-se o percurso da pós-graduação em Geografia no 

Brasil, apresentando aspectos vinculados ao contexto de criação dos programas, a área de 

abrangência e a conceituação obtida na avaliação quadrienal da CAPES, no ano de 2017. 

Identifica-se, ainda, as universidades e cursos cujas áreas de concentração ou linhas de 

pesquisa contemplam a temática Ensino, bem como os eixos temáticos que compreendem as 

produções cientificas dos docentes-pesquisadores desta área. 
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2. A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Indiscutivelmente a educação superior passou por amplos processos de mudança e de 

expansão nos últimos anos. A preocupação como o desenvolvimento científico e social do 

país levou os órgãos públicos a criarem caminhos que possibilitassem o crescimento no 

campo da pesquisa.     

O ensino superior no Brasil teve início em 1808, com a chegada da corte portuguesa 

ao Brasil (CAVALCANTE, 2000). Por determinação do Ato Adicional de 1834, a educação 

era de domínio das províncias e do Governo Geral. As províncias assumiram a 

responsabilidade pelo ensino primário e secundário, enquanto ao Governo Geral coube 

promover o ensino superior. 

Contudo, nem sempre a competência do ensino superior no Brasil esteve a cargo da 

União. Silva (1969) relata que no início da República, a União renunciou ao monopólio do 

ensino superior. A situação só foi revertida a partir de 1915, com a vigência da Reforma 

Rivadávia Correia e se consolidou após 1930, “com a absoluta preeminência federal sobre 

todo sistema nacional de ensino superior e secundário”. 

Com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)– Lei n° 

4.024/61, começou a delinear um modelo federativo da administração da educação nacional. 

Legislações criadas posteriormente consolidaram o sistema superior, que ficou sob tutela da 

União. 

A institucionalização da universidade brasileira ocorreu a partir de um caminho 

marcado por tentativas de organização entre cursos e da própria formação enquanto 

instituição. Esse caminho reflete a dualidade quem tem caracterizado a educação do país. De 

acordo com Cavalcante (2000, p.08), 

A institucionalização da universidade no Brasil por via legal, sem a 

correspondência real de uma estrutura universitária, condicionou o processo 

de formação desta universidade a mais uma das dicotomias que têm 

caracterizado a educação brasileira: enquanto o ensino superior crescia em 

ritmo acelerado (em termos de cursos, unidades escolares e números de 

alunos) crescia também, no meio da intelectualidade brasileira considerada 

mais progressista, a insatisfação com essa mesma universidade. É, em outras 

palavras, o retorno ao velho debate da quantidade x qualidade, perfeitamente 

aplicável no País, desde do ensino fundamental até o superior. 

Entre os anos de 1960 e 1980, o ensino superior brasileiro teve uma considerável 

expansão. As instituições de ensino superior cresceram 286%; o número de cursos foi 

ampliado em 176% e o número de alunos em 1.059% (CAVALCANTE, 2000). Está expansão 
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continuou a acontecer ao longo dos anos, sendo justificada pela necessidade de melhorar a 

formação das pessoas. 

Na trajetória da expansão do ensino superior no Brasil é importante mencionar que a 

vinda de cientistas, pesquisadores e professores de outros países, por volta da década de 1930 

e 1940, para a Universidade de São Paulo elevou a pesquisa a um grande nível de 

importância. Tal fator ocasionou uma busca maior pelo acesso ao ensino superior por parcelas 

cada vez maiores da sociedade. 

A Universidade de Brasília (UnB) também ocupou um papel de destaque no ensino 

superior brasileiro. A UnB representava um novo modelo de universidade no país, aberta as 

inovações e independente científica e culturalmente. 

Contudo, no contexto das consequências da Revolução de 1964, segundo Cavalcante 

(2000), a UnB sofreu vários danos de ordem institucional, intelectual e moral: invasões do 

campus pelos militares, pressão e coação física e moral dos alunos e docentes. Tudo isso 

mudou a concepção inicial da universidade que só voltou à tona com a Reforma Universitária 

regulamentada pela Lei n° 5.540 de 28 de novembro de 1968, que buscou organizar a 

universidade brasileira e levá-la e uma reformulação e atualização de seus objetivos, 

estruturas acadêmica, didática e administrativa. Na visão de Chagas (1967, p.17) representou 

a “busca de autênticos padrões de funcionamento”. 

Essa Reforma produziu grandes efeitos no ensino superior brasileiro. Por um lado, 

modernizou uma parte significativa das universidades federais e determinadas instituições 

estaduais e confessionais, que incorporaram gradualmente as modificações acadêmicas 

propostas. Por outro, criou condições propícias para que as instituições passassem a articular 

as atividades de ensino e de pesquisa, que até então – salvo raras exceções – estavam 

relativamente desconectadas (MARTINS, 2009). 

Uma inovação proposta pela Reforma foi a definição das atividades fim das 

universidades: ensino e pesquisa, como indissociáveis, e a extensão. A associação entre 

ensino, pesquisa e extensão, constitui um fator desencadeador do próprio processo de ensino e 

viabilizou a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Segundo Saviani 

(1980, p. 52),   

A tendência da reforma, ao anunciar o binômio ensino-pesquisa [...] era 

inverter a tendência tradicional, isto é, deslocar o eixo ensino para a 

pesquisa, convertendo a pesquisa na atividade nuclear da escola superior, de 

tal modo que o ensino dela decorresse. 
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Essa intensão foi bastante válida, porém ocasionou algumas distorções, pois se 

buscou empregar uma norma legal a uma realidade histórica não condizente com o que se 

pretendia. Os professores das universidades passaram, compulsoriamente, a acumular as 

funções de magistério e de pesquisador, sendo que boa parte deles não tinha tradição, 

fundamentação teórica, infraestrutura, nem prática de desenvolver pesquisa (CAVALCANTE, 

2000). 

As dificuldades enfrentadas pelas proposições feitas pela Reforma não se deram 

apenas no sentido da pesquisa, mas principalmente da extensão. Cavalcante (2000,  p.11) 

coloca que “se para os docentes, representava, já uma dificuldade repartir-se entre salas de 

aula e laboratórios, àquela época, transpor os muros da instituição, trabalhar junto à 

comunidade e ao setor produtivo, foi considerado quase inexequível”. considerando o 

contexto e a época em que ocorreu a Reforma Universitária, , segundo Demo (1980, p.118), a 

extensão 

[...] jamais esteve à altura das outras (ensino e pesquisa), nunca obteve uma 

fundamentação teórica satisfatória ou uma pratica realmente conveniente. 

Conservada vigente aos trancos e barrancos e secundada por programas 

específicos, como o do Rondon, o do Crutac, permanece relegada ao 

voluntarismo e à emergência esporádica. 

 Assim, a Reforma Universitária representou um novo período do ensino superior no 

Brasil, marcado por uma melhoria da organização do ensino e da própria estrutura 

universitária. Após sua implantação houve uma acelerada expansão do número de cursos e 

vagas ofertados, o que contribuiu para alavancar tanto o ensino superior como a pesquisa.  

Cavalcante (2000,  p.13) aponta que, 

Naturalmente, não podemos deixar de reconhecer que muitas mudanças 

ocorreram [...] mais acentuadamente nas últimas décadas: a pesquisa 

universitária se firmou, principalmente nas instituições públicas; tem sido 

realizado um grande esforço de qualificação de pessoal docente, e a extensão 

universitária assume um papel de fundamental importância nas atividades de 

integração das instituições de educação superior com a comunidade e o setor 

empresarial. 

Inegavelmente houve uma expansão da graduação e da pós-graduação no país, o qeu 

se comprova por meio das estatísticas. Não só o ensino superior público vem crescendo, mas 

também o ensino superior privado; ambos tem levado para cidades do interior a ofertas de 

vários cursos. 
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2.1. PERSPECTIVAS PARA EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR A PARTIR DOS 

PLANOS NACIONAIS 

 

Uma das grandes marcas da Educação brasileira é o processo de expansão pelo qual 

vem passando. De acordo com dados MEC/INEP 2017, o número total de matrículas 

(presencial e a distância) passou de 5.302.373 em 2007, para  8.290.911 em 2017, ou seja,  em 

10 anos cresceu 56,4%. O traço mais marcante dessa complexa expansão é a “proeminência 

cada vez maior do mercado educacional” (SGUISSARD, 2008, p. 994).  

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) é o 

instrumento que estabelece as diretrizes da educação. Além da LDB existem outros 

documentos legais que norteiam o ensino, como o Plano Nacional de Educação (PNE); a Lei 

nº 13.005/2014, que orienta a execução e o aprimoramento de políticas públicas para a 

educação e, especificamente para a pós-graduação; e o Plano Nacional de Pós-Graduação 

(PNPG) que trata da situação atual, das previsões e das diretrizes para o futuro desse 

segmento formativo. 

A LDB vem sendo constantemente atualizada e aprimorada para a melhoria da 

qualidade do ensino no Brasil. De acordo com esse documento (2017, p.08), em seu Art. 1º,  

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 

A LDB trata das disposições gerais para regulamentar o ensino no país, distribuindo 

as funções para cada escala: união, estado, município e instituições de ensino, e os recursos 

financeiros para assegurar o direito do educando de frequentar e permanecer na escola. Além 

de garantir uma formação de qualidade, sem a perda da identidade de cada etnia. 

A referida Lei apresenta-se como uma reordenação do sistema educacional e 

possibilita um conjunto de inovações que podem fazer o acesso ao ensino superior mais 

democrático. Isso pode ser verificado através da obrigatoriedade de cursos noturnos nas 

instituições públicas, da regulamentação e institucionalização da educação a distância, da 

criação de Institutos Superiores de Educação para formação do magistério para o ensino 

fundamental e médio, do apoio aos programas de educação superior continuada, da criação de 

cursos superiores sequenciais, entre outros. 
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Ao se referir à educação superior, o documento utiliza as expressões Instituições de 

Ensino Superior e Universidades. O Capítulo IV do referido documento trata da Educação 

Superior e no Art. 43 (2017, p. 32-33) define como suas finalidades: 

 I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 

do pensamento reflexivo; II – formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 

formação contínua; III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação 

e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem 

e do meio em que vive; IV – promover a divulgação de conhecimentos 

culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e 

comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 

comunicação; V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural 

e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; VI – estimular o 

conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais 

e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; VII – promover a extensão, aberta à 

participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 

na instituição. VIII – atuar em favor da universalização e do aprimoramento 

da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a 

realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de 

extensão que aproximem os dois níveis escolares. 

 

O espírito cientifico é essencial na educação superior, principalmente no que diz 

respeito a realização de pesquisas que, consequentemente, promoverão o desenvolvimento da 

ciência. Ciente do quão importante é o progresso da ciência, o conhecimento resultante das 

pesquisas não pode ficar restrito aos laboratórios e universidades; precisa ser divulgado. 

Como as universidades são responsáveis por formar indivíduos em diversas áreas, 

articulando o ensino, a pesquisa e a extensão, necessitam atentar para o que estabelece na Lei 

9.394/1996 em seu Art. 52 (2017, p. 37), que trata da formação dos quadros profissionais de 

nível superior,  

I – produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 

temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 

cultural, quanto regional e nacional; II – um terço do corpo docente, pelo 

menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; III – um terço 

do corpo docente em regime de tempo integral. Parágrafo único. É facultada 

a criação de universidades especializadas por campo do saber. 

 O quadro de docentes/pesquisadores representa uma parte muito importante da 

educação superior. A dedicação e interesse no desenvolvimento de pesquisas sobre temas 
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relevantes da sociedade permite o entendimento e, por vezes, produz a solução de problemas 

de ordem natural, social ou cultural.  

Os assuntos e temas estabelecidos e regulamentos pela LDB são de extrema 

importância para o desenvolvimento e progresso da educação no Brasil. O documento serve, 

ainda, de base para elaboração de outros documentos, buscando a partir das necessidades 

apontadas pela LDB, parâmetros para o desenvolvimento de cada sistema de ensino.     

Além da LDB, a educação brasileira conta com o Plano Nacional de Educação - 

PNE, aprovado em 25 de junho de 2014. Composto por vinte metas, o PNE versa sobre a 

educação, em todos os seus níveis, políticas de investimentos e formação de profissionais. 

Dentre essas metas, destaca-se a de número 12 e 13 que trata do ensino superior (2014, p.73), 

quais sejam referentes ao aumento de matriculas: 

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para cinquenta por 

cento e a taxa líquida para trinta e três por cento da população de dezoito a 

vinte e quatro anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo 

menos, quarenta por cento das novas matrículas, no segmento público.   

Para alcançar o objetivo proposto acima, as metas 12.3, buscam elevar a taxa de 

conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90%, e 

a 12.20, se reporta a estender o FIES e o PROUNI aos cursos superiores presenciais ou a 

distância, estas metas são essenciais no âmbito da expansão do ensino superior. 

Para melhor compreender as questões relacionadas a ampliação e projeções de para a 

pós-graduação brasileira é conveniente analisar o que está posto no Plano Nacional de Pós-

Graduação - PNPG (2011-2020) elaborado paralelamente ao PNE (2014-2024); o primeiro é 

parte integrando do segundo (BRASIL 2011). 

O PNPG está organizado em cinco eixos: 1 – a expansão do Sistema Nacional de 

Pós-Graduação (SNPG), a primazia da qualidade, a quebra da endogenia e a atenção à 

redução das assimetrias; 2 – a criação de uma nova agenda nacional de pesquisa e sua 

associação com a pós-graduação; 3 – o aperfeiçoamento da avaliação e sua expansão para 

outros segmentos do sistema de C,T&I; 4 – a multi- e a interdisciplinaridade entre as 

principais características da pós-graduação e importantes temas da pesquisa; 5– o apoio à 

educação básica e a outros níveis e modalidades de ensino, especialmente para o ensino médio 

(BRASIL 2011). 

No PNPG, o capitulo 8 merece ser destacado por relacionar o sistema nacional de 

pós-graduação e a educação básica no país. O documento mapeia os grandes problemas da 
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educação básica brasileira e, para resolvê-los, propõe estratégias e ações no âmbito do 

conjunto do sistema escolar e, mais especificamente, no âmbito da Capes.  

A orientação é no sentido de que o desenvolvimento desse novo programa 

seja levado a cabo por uma equipe multidisciplinar, possibilitando, assim, o 

envolvimento de todos os cursos de pós-graduação e uma verdadeira 

ampliação do debate. Não ficando restrito, portanto, somente aos programas 

de pós-graduação em educação. (2010, p. 164).  

Tal perspectiva é reforçada, ao final do capítulo:  

Os resultados alcançados pela educação básica ainda continuam abaixo do 

esperado. Por isso, esse é um momento do Sistema Nacional de Pós-

Graduação adotar esse tema como estratégico e estudá-lo de uma forma 

integral, envolvendo todas as áreas do conhecimento. (p. 177). 

A articulação entre a educação básica e o ensino superior é um tema que enseja 

discussão. Porém, com os direcionamentos tomados pelo plano tem-se um empenho maior em 

melhorar a qualidade de educação básica.  

A preocupação com a educação básica representa um passo fundamental para 

consolidar a importância da uma formação consistente não só na graduação, mas também na 

pós-graduação. Para Faria Filho (2013), o PNPG reafirma a importância da educação básica 

para o desenvolvimento social, econômico e tecnológico do país, reconhecendo que não dá 

mais para sustentar um Sistema Nacional de Pós-Graduação de primeiro mundo com uma 

escola básica em que a valorização do professor e as condições de trabalho aproximam-se do 

quarto mundo. 

Assim pensar em um sistema de pós-graduação eficiente que consiga ir reparando, 

aos poucos, os problemas da educação básica brasileira tem sido objetivo tanto do governo 

como dos profissionais da Educação.  

Ao longo das duas últimas décadas, o país iniciou um processo de expansão e 

consolidação da pós-graduação e de melhoria de sua qualidade, o que está diretamente 

relacionado aos investimentos, tanto na sua infraestrutura quanto na formação e 

profissionalização dos pesquisadores – alunos e professores. Relacionadas a esse alto 

investimento estão a institucionalização da cultura de avaliação desse nível da educação e as 

diversas tentativas de fazer o planejamento de seu crescimento e financiamento. Esses pontos, 

além da expansão e da consolidação da pós-graduação brasileira serão discutidos a seguir.  
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3. A UNIVERSIDADE BRASILEIRA E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PÓS-

GRADUAÇÃO NO BRASIL 

 

O crescente avanço científico e tecnológico tem provocado mudanças na sociedade. 

A informação e o conhecimento vêm se tornando a base da sociedade, impulsionando o 

desenvolvimento da pesquisa nas universidades brasileiras. Nesse contexto, a pós-graduação, 

que abrange as modalidades lato sensu e stricto sensu, representa um caminho essencial para o 

desenvolvimento da pesquisa. O caminho que levou a pós-graduação brasileira à notoriedade 

internacional foi marcado por acontecimentos no âmbito da organização institucional e de 

financiamento que promoveram sua expansão e consolidação. 

O crescimento da pós-graduação no Brasil está diretamente vinculado à expansão das 

instituições de ensino superior no país. Ao se investigar a trajetória da universidade brasileira, 

verifica-se que sua criação ocorreu há mais de quatrocentos anos, após a chegada dos 

colonizadores portugueses, sendo posterior às universidades da América Espanhola 

(MORITZ; MORITZ; MELO, 2011).  

De acordo com Saviani (2000), no período colonial não existia interesse de Portugal 

em investir em desenvolvimento, tampouco em criar universidades nas terras sob seu 

domínio. Com a proclamação da independência do Brasil, a Assembleia Constituinte 

instituída em 03 de maio de 1823, aprovou o projeto de criação de duas universidades, sendo 

uma em São Paulo e outra em Olinda, ambas com cursos jurídicos. Porém, a Assembleia 

Constituinte foi dissolvida em 12 de novembro de 1823 e, como a I Constituinte do Império 

do Brasil não se referia à questão da universidade, estes projetos não vigoraram.   

Somente após a Revolução de 1930, com a Reforma Francisco Campos promulgada 

em 1931, foi instituído o sistema universitário no Brasil, através do Decreto 19.851, de 11 de 

abril de 1931, que trata do Estatuto das Universidades Brasileiras.  A partir desse momento, 

foram criadas as universidades no Brasil, segundo as normas estabelecidas no Estatuto 

supracitado, sendo ofertados cursos de graduação. O quadro de pesquisadores e professores 

foi formado mediante convite a um professor catedrático para assumir as atividades como 

assistente (SAVIANI, 2000).  

Entre os anos de 1930 e 1960, no contexto da industrialização e modernização do 

país, ocorreu a expansão das universidades públicas, por meio dos primeiros cursos de 

mestrado e doutorado do país, ofertados pela Universidade de São Paulo, criada em 1934, e 

pela Universidade de Brasília, criada em 1962 (OLIVEIRA et al., 2010, p.19).  Os Estatutos e 
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Regimes das universidades passaram a instruir o grau de doutor mediante elaboração e defesa 

pública de uma tese, perante uma banca examinadora sob a presidência do orientador; uma 

situação que durou até a década de 1960. Nesse período, segundo Saviani (2010), para 

compor o quadro inicial dos professores que atuariam nas universidades brasileiras, recorreu-

se à contratação de professores estrangeiros, principalmente europeus, em especial para a 

Universidade de São Paulo.  

No que se refere à pós-graduação no Brasil, um evento marcante ocorreu na década 

de 1940, quando o Estatuto da Universidade do Brasil, em seu Artigo 71, empregou o termo 

“pós-graduação”, pela primeira vez (SANTOS, 2003). 

Na década de 1950, outro evento importante foi a criação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, em 11 de julho de 1951, pelo 

Decreto nº 29.741. Em 1953, foi implantado o Programa Universitário (PgU), que tinha como 

objetivo principal auxiliar o desenvolvimento das universidades e dos institutos de ensino 

superior. Foram contratados professores visitantes estrangeiros e estipuladas atividades de 

intercâmbio e cooperação entre instituições, além de concessão de bolsas de estudos e apoio a 

eventos de natureza científica. Em 1953, foram concedidas 79 bolsas, sendo 02 para formação 

no país; 23 de aperfeiçoamento no país e 54 no exterior. No ano de 1954, o número de bolsas 

concedidas foi ampliado para 155, sendo 32 para formação, 51 de aperfeiçoamento e 72 no 

exterior (BRASIL, 2008). 

No âmbito das iniciativas que visavam a formalização da pós-graduação no Brasil, 

entre as décadas de 1950 e 1960, destacaram-se a criação de programas de mestrado e 

doutorado, conforme descrito a seguir: mestrado em Física e doutorado em Ciências 

Biológicas, na Universidade Federal do Rio de Janeiro; mestrado em Matemática e doutorado 

do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, na Universidade de Brasília; mestrado e 

doutorado em Ciências Agrárias, na Escola Superior de Agricultura de Viçosa e na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; e Engenharia Aeronáutica, no Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos – MAer/ITA (MORITZ; MORITZ; 

MELO, 2011).      

Moritz, Moritz e Melo (2011) enfatizam que a criação da Universidade de Brasília 

(UnB) trouxe uma grande influência para a propagação da pós-graduação no país. A UnB  

instituiu inovações como a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, a organização dos 

cursos por meio do sistema de créditos, o conceito de departamento como unidade mínima 

acadêmica, o regime de dedicação exclusiva e a pós-graduação como parte regular da 

atividade institucional. Sobre este último aspecto, Ribeiro (1978, p.117) argumenta que  
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Um dos projetos fundamentais da UnB, larga e maduramente planejado, era 

o de ajudar as universidades brasileiras a dar o passo decisivo para seu 

amadurecimento. Refiro-me à institucionalização de um sistema de pós-

graduação, não por meio de programas eventuais de mestrado e doutorado, 

mas de uma verdadeira ascensão ao quarto nível de educação. Isto é, 

acrescentar às redes de ensino primário, secundário e ao terciário que é o 

superior, um quarto nível correspondente à pós-graduação. Somente 

alcançando este nível, aliás, uma universidade passa a merecer este nome. 

Outro marco da pós-graduação no Brasil ocorreu em 1965, quando o Governo 

Federal adotou medidas apoiadas no modelo norte-americano de Educação para formalizar 

esse nível de ensino, além do bacharelado (SILVA, 2010). O Parecer nº 977, de 03 de 

dezembro de 1965, do Conselho Federal de Educação (CFE), de autoria de Newton Sucupira, 

teve como objetivo conceituar a pós-graduação. Este parecer ficou conhecido como Parecer 

Sucupira. Segundo o Professor Newton Sucupira, o modelo de pós-graduação a ser 

implantado era adequado à nova concepção de universidade, oriundo dos países 

desenvolvidos do mundo (MEC/CFE, Parecer 977/65).   Este modelo estruturou dois níveis de 

formação: mestrado e doutorado, com certa continuidade entre os dois, e seguiu 

deliberadamente a experiência dos Estados Unidos, conforme expresso no Parecer 977/65: 

“Um exemplo de pós-graduação: a norte-americana” (BRASIL, 1965, p.77). 

Na atualidade, os cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) estão 

sujeitos às exigências de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento 

previstos na legislação – Resolução CNE/CES nº 1/2001, alterada pela Resolução CNE/CES 

nº 24/2002.  

Em 42 anos, a pós-graduação brasileira passou de 699 cursos, em 1976, para cerca de 

6.456, até o primeiro semestre de 2018; ou seja, um crescimento de mais de 800%. De acordo 

com os dados disponibilizados na Plataforma Sucupira, dentre os 6.456 cursos de pós-

graduação no Brasil, existentes em 2018, 4.259 são em nível de mestrado, sendo 3.489 

mestrados acadêmicos e 770 mestrados profissionais, e 2.197 são em nível de doutorado. 

Mesmo com um crescimento tão expressivo, em alguns estados da federação o número de 

programas ou curso de pós-graduação ainda é pequeno, em especial no quesito cursos de 

doutorado. Os mapas 01 e 02 apresentam a distribuição espacial dos cursos de pós-graduação, 

em nível de mestrado e doutorado, por estado do Brasil.  
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Mapa 01: Cursos de Mestrado do Brasil, por estados – 2017 

 

Fonte da base cartográfica: IBGE, 2017; Fonte dos dados: CAPES, 2018  

Mapa 02: Cursos de Doutorado do Brasil, por estados – 2017 

 
Fonte da base cartográfica: IBGE, 2017; Fonte dos dados: CAPES, 2018  
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As informações obtidas a partir das representações cartográficas permitem inferir que 

há programas ou cursos de pós-graduação em todos os estados brasileiros, o que está atrelado 

as políticas de investimento no ensino superior. Não obstante, é visível que a concentração de 

programas ou cursos de mestrado e doutorado nas regiões Sudeste e Sul ainda permanece.   

A gestão e o fomento da pós-graduação brasileira estão vinculados, principalmente, à 

atuação de dois órgãos: CAPES e Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 

Tecnológico. 

 

 

3.1 A CAPES E A PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA 

 

A CAPES propiciou um grande impulso à pós-graduação no Brasil. De acordo com o 

Decreto nº 29.741, que criou a referida instituição, é seu objetivo “assegurar a existência de 

pessoal especializado [...] e oferecer aos indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, 

oportunidade de aperfeiçoamento” (BRASIL, 1951, art. 2º). A consecução de tais objetivos 

implica 

[...] promover o estudo das necessidades do País em matéria de pessoal 

especializado [...] mobilizar, em cooperação com instituições públicas e 

privadas competentes, os recursos existentes no País para oferecer 

oportunidades de treinamento [...] a realização de programas que se 

mostrarem indispensáveis para satisfazer as necessidades de treinamento [...] 

promover a instalação e expansão de centros de aperfeiçoamento e estudos 

pós-graduados (art.3º). As atividades da Campanha exigiriam um fundo 

especial para custeio [...] constituído por contribuições de entidades públicas 

e privadas, donativos, contribuições e legados de particulares [...], além do 

previsto no orçamento das diferentes esferas do poder público e rendas 

oriundas dos serviços prestados pela própria CAPES (BRASIL, 1951, art. 

2º). 

O Decreto evidenciou a preocupação com a especialização, o aperfeiçoamento, o 

treinamento e a expansão dos centros que poderiam ensejar tais atividades; evidenciou, 

também, a preocupação com a escola pós-graduada, como uma das necessidades para o 

desenvolvimento nacional. A ausência de verbas suficientes gerou dificuldades de 

implementar as políticas idealizadas e, consequentemente, tornou ainda mais complexa a 

missão da CAPES em um momento histórico e econômico que exigia respostas rápidas e 

eficientes às novas demandas criadas (GOUVÊA, 2012).  

A partir de 1961, a CAPES passou a ser subordinada diretamente à Presidência da 

República. Com a ascensão militar em 1964, uma nova diretoria assumiu a coordenação da 
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CAPES2, que voltou a ser subordinada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC). O ano de 

1965 foi de grande importância para a pós-graduação, visto que 27 cursos foram classificados 

no nível de mestrado e 11 no nível de doutorado, totalizando 38 cursos no país (NOBRE; 

FREITAS, 2017). 

Segundo Verhine (2008), a ênfase na pesquisa e na titulação formal contribuiu para a 

proliferação de programas de pós-graduação nas universidades brasileiras, avaliados pelo 

Ministério da Educação através da CAPES. A legislação nacional estipulava que tais 

programas também deveriam seguir o modelo americano, composto de uma combinação de 

curso, créditos, exames e uma dissertação e tese supervisionadas.     

Desde 1960, a CAPES tem criado Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG) com 

o objetivo de definir novas diretrizes, estratégias e metas que possibilitem o contínuo  avanço 

da pós-graduação e consequentemente das pesquisas no Brasil. Os  Planos fazem diagnóstico 

da pós-graduação nacional. A partir desta avaliação, apresentam-se propostas de diretrizes, 

cenários de crescimento do sistema, metas e orçamento para a execução das ações.  

Em julho de 1974, a estrutura da CAPES foi alterada pelo Decreto nº 74.299 e em 

seu estatuto passou a ser denominada órgão central superior, gozando de autonomia 

administrativa e financeira. O novo Regimento Interno incentivou a colaboração com a 

direção do Departamento de Assuntos Universitários (DAU) na política nacional de pós-

graduação, a promoção de atividades de capacitação de pessoal de nível superior, a gestão da 

aplicação dos recursos financeiros, orçamentários e de outras fontes nacionais e estrangeiras, 

a análise e compatibilidade das normas e critérios do Conselho Nacional de Pós-Graduação 

(NOBRE; FREITAS, 2017). 

O I PNPG (1975-1979), articulado ao I PNE, tinha como diretrizes: institucionalizar 

o sistema, consolidando-o como atividade regular no âmbito das universidades e garantindo-

lhe financiamento estável; elevar os padrões de desempenho e racionalizar a utilização de 

recursos; e planejar a sua expansão tendo em vista uma estrutura mais equilibrada entre áreas 

e regiões (BRASIL, 2010). Os principais destaques desse plano eram a capacitação dos 

docentes universitários, a integração entre a pós-graduação e o sistema universitário, a 

valorização das ciências básicas e a necessidade de evitar disparidades regionais. Para as 

agências de planejamento, entre os anos de 1970 e 1985, a estratégia funcionou bem, como 

afirma Schwartzman (2001, p. 9):  

                                                             
2 Quando a CAPES foi criada em 1951, era denominada como Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior 
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Em 1970, existiam nas universidades brasileiras cerca de 57 programas de 

doutorado; em 1985, havia mais de 300, com cerca de uns outros 800 para 

formação em nível de mestrado. Cerca de 90 por cento desses cursos 

funcionavam em universidades públicas. Combinados, os dois níveis 

estavam graduando cerca de 5.000 estudantes a cada ano. Segundo o 

consenso geral, o Brasil começara a construir uma comunidade significativa.        

O regime militar consolidou o padrão qualitativo da pós-graduação brasileira, 

expandiu-o e deu espaço à intelectualidade crítica e atuante no horizonte cultural do país 

(HOSTINS, 2006). Para a execução das metas descritas anteriormente, foram propostos três 

programas: concessão de bolsas para alunos em tempo integral, extensão do Programa 

Institucional de Capacitação (PICD) e admissão de docentes, docente de forma regular e 

programada, pelas instituições universitárias.  

Em 1981, o Decreto nº 86.791 atribuiu à CAPES a responsabilidade de elaborar o 

Plano Nacional de Pós-Graduação Stricto Sensu. Na condição de Agência Executiva do MEC, 

junto ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, também coube à CAPES as atribuições de 

elaborar, acompanhar, coordenar e avaliar as atividades relacionadas ao ensino superior. 

No II PNPG (1982-1985), o objetivo central continuou a ser a formação de recursos 

humanos qualificados para as atividades docentes, de pesquisa e técnicas, visando ao 

atendimento dos setores público e privado. No entanto, a ênfase de suas diretrizes recaiu na 

qualidade do ensino superior, mais especificamente da pós-graduação, buscando a 

institucionalização e o aperfeiçoamento da avaliação que já existia, desde 1976, com a 

participação da comunidade científica (BRASIL, 2010, p. 26). 

Na direção da melhoria do desempenho do SNPG, foram estabelecidos três objetivos 

básicos: melhoria da qualidade, por meio do acompanhamento e avaliação; adequação do 

sistema às necessidades reais e futuras do país, seja para a produção científica e tecnológica, 

seja para o aumento da capacidade produtiva e tecnológica; convergência de esforços para a 

“coordenação entre as diferentes instâncias governamentais que atuam na pós-graduação” 

(OLIVEIRA et al., 2010, p. 21).  

Ao longo dos anos de 1980, houve maior investimento na estruturação e no 

aperfeiçoamento do sistema de monitoração e avaliação dos programas de pós-graduação, 

com a progressiva informatização e aprimoramento dos formulários de coleta de dados que 

visavam a geração de indicadores objetivos da relação custo/eficiência e a quantificação dos 

produtos obtidos. Registra-se também, nesse período, o maior envolvimento da comunidade 

acadêmica no processo avaliativo, com a criação de comissões de especialistas nas diferentes 

áreas do conhecimento e a realização de visitas in loco, por consultores das respectivas áreas 
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(MORAES, 2002; KUENZER; MORAES, 2005). Desta forma, conclui-se que o II PNPG 

objetivava a expansão da capacitação docente, com a melhoria da sua qualidade, enfatizando a 

avaliação, a participação da comunidade científica e o desenvolvimento da pesquisa científica 

e tecnológica. 

O III PNPG (1986-1989), elaborado simultaneamente ao I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND) da Nova República, previa o desenvolvimento da pesquisa pela 

universidade, a integração da pós- graduação ao sistema nacional de ciência e tecnologia e a 

necessidade de procurar soluções aos problemas tecnológicos, econômicos e sociais. De 

acordo com o III PNPG, a busca pela independência econômica, científica e tecnológica para 

o Brasil no século seguinte, acompanhada da ideologia da conquista da autonomia nacional, 

exigia a formação de recursos humanos de alto nível. Procurava-se alcançar a articulação 

entre as diversas instâncias governamentais e a comunidade científica e a ampliação das 

relações entre ciência, tecnologia e setor produtivo, indicando uma tendência em considerar 

essas dimensões de forma integrada, buscando a consolidação e melhoria do desempenho dos 

cursos de mestrado e doutorado, institucionalização da pesquisa nas universidades para 

assegurar o funcionamento da pós-graduação e integração com o setor produtivo (BRASIL, 

2010, p. 26). 

Em 1996, a Diretoria-Executiva da CAPES, ciente da necessidade de se construir um 

novo Plano Nacional de Pós-Graduação, constituiu uma comissão executiva para organizar 

um Seminário Nacional intitulado “Discussão da Pós-Graduação Brasileira”, que serviria 

como marco inicial da construção do IV PNPG. Ao final desse ano, ocorreu o seminário 

nacional para discussão da pós-graduação brasileira, no entanto, uma série de circunstâncias 

envolvendo restrições orçamentárias e falta de articulação entre as agências de fomento 

nacionais impediu que o Documento Final, construído a partir do referido seminário, se 

concretizasse no IV PNPG. Apesar disso, diversas recomendações que subsidiaram as 

discussões foram implantadas pela Diretoria da CAPES a partir daquele ano, tais como: 

expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG, diversificação do modelo de pós-

graduação, mudanças no processo de avaliação e inserção internacional dos cursos de pós-

graduação (BRASIL, 2010, p. 28).   

O PNPG 2005-2010 caracterizou-se pelo aprimoramento do processo de avaliação 

qualitativa da pós-graduação, pela preocupação com a solidariedade entre os cursos e seu 

impacto social, pela expansão da cooperação internacional, pelo combate às assimetrias, pela 

formação de recursos humanos para a inovação tecnológica no mundo globalizado e 

competitivo e pela ênfase na formação de docentes para todos os níveis de ensino e quadros 
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técnicos, via mestrado profissional, para os setores público e privado (OLIVEIRA et al. 2010, 

p.22).  

Em fevereiro de 2010, a CAPES, por meio da Portaria nº 04, instituiu a Comissão 

Nacional responsável pela elaboração do PNPG, relativo ao período 2011-2020 (CAPES, 

2010).  Paralelamente a este Plano, foi elaborado o novo Plano Nacional de Educação (PNE). 

De fato, pela primeira vez, um plano nacional de educação contemplaria as metas da pós-

graduação, isso porque o PNPG seria parte integrante do PNE (BRASIL, 2010). 

O PNPG 2011-2020 visa promover a integração do ensino de pós-graduação com o 

setor empresarial e a sociedade, além de propor a organização de uma agenda nacional de 

pesquisa em torno de temas relevantes no cenário nacional, superação de assimetrias e a 

formação de recursos humanos para empresas e programas nacionais (BRASIL, 2010, p.18).  

Ciente de que a pesquisa é a essência da pós-graduação, existe uma forte preocupação com a 

formação de professores para o ensino básico neste Plano. 

A internacionalização também recebe destaque no PNPG 2011-2020, que estimula 

ações, como: expansão da quantidade de alunos estrangeiros nas universidades brasileiras, 

apoio aos estágios de pós- graduação no exterior (doutorados sanduíches), incentivo à maior 

participação dos pesquisadores brasileiros em congressos e eventos internacionais e realização 

de doutorado completo no exterior (BRASIL, 2010, p.22). 

Atualmente, as atividades da CAPES são desenvolvidas através de quatro linhas de 

ação: avaliação da pós-graduação “stricto sensu”; acesso e divulgação da produção científica; 

investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior; promoção da 

cooperação científica nacional e internacional; e indução e fomento da formação inicial e 

continuada de professores para a educação básica nos formatos presencial e a distância. A 

CAPES, dentro do seu campo de atuação, estabeleceu um padrão  de acompanhamento e 

avaliação para os programas de pós-graduação que contribuem significativamente para o 

desenvolvimento científico no país. 

 

3.1.1 Evolução do sistema de avaliação da CAPES 

 

Atualmente, o sistema de avaliação da pós-graduação brasileira organizado pela 

CAPES, tem desempenhado um papel fundamental no processo de expansão e avaliação desse 

nível de ensino. Desde a implementação do processo de avaliação em 1976, é possível notar a 

consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados do 

país, sendo fator indispensável para a elevação de sua qualidade e aprimoramento. O sistema 
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de avalição da CAPES acompanhou a evolução da pós-graduação nacional e ofereceu dados 

importantes para orientar a política de investimentos na Educação.  

A Avaliação das Propostas de Cursos Novos é parte do rito estabelecido para a 

admissão de novos programas e cursos como integrantes do Sistema Nacional de Pós-

graduação - SNPG. Ao avaliar as propostas de cursos novos, a CAPES verifica a qualidade de 

tais propostas e se atendem ao padrão de qualidade requerido desse nível de formação. Os 

resultados desse processo são encaminhados ao Conselho Nacional de Educação (CNE), para 

fundamentar a deliberação desse órgão sobre o reconhecimento dos novos cursos. 

A principal finalidade do Sistema de Avaliação é obter os Indicadores de 

Produtividade da Pós-Graduação no Brasil. Para isso, a CAPES realiza o “Coleta Capes”, 

instrumento por meio do qual os coordenadores dos cursos de pós-graduação informam os 

dados de seus programas na plataforma. Esse trabalho é coordenado pela Comissão de 

Avaliação, que possui uma ficha de avaliação de cada curso, contendo: proposta do programa, 

corpo docente, atividade de pesquisa, atividade de formação, corpo discente, teses e 

dissertações e produção intelectual. O processo de avaliação ainda conta com discussões por 

áreas, visando aperfeiçoar a avaliação, e com uma comissão de visitas, que acompanha o 

desenvolvimento dos cursos in loco (CARNEIRO; LOURENÇO, 2003). 

Discorrendo sobre a trajetória do sistema de avaliação desenvolvido pela CAPES, é 

possível identificar dois modelos. O primeiro, que ocorreu de 1976 a 1997, era baseado em 

uma escala de conceitos de A a E, sendo aos cursos de padrão internacional atribuído ao 

conceito “A”. A substituição desse sistema se deu, em grande parte, devido ao resultado da 

avaliação de 1994, que atribuiu conceito “A” – nota máxima da escala – a 41% dos cursos de 

mestrado e a 53% dos cursos de doutorado (INFOCAPES, 1996).   

A partir de 1997, passou a vigorar um novo formato de avalição, que adotava uma 

classificação com escala numérica de 1 a 7. Os cursos recebiam uma nota de acordo com o 

desempenho acadêmico em um período de três anos. As notas 1 e 2 são consideradas 

insuficientes e provocam o descredenciamento do curso; a nota 3 corresponde ao desempenho 

médio, que apresenta padrões mínimos de qualidade; as notas 4 e 5 significam desempenho 

bom e muito bom. Neste caso, a nota 5 representa a nota máxima para os programas que 

possuem apenas a modalidade de mestrado. Os cursos de padrão internacional são avaliados 

com conceito 6 e 7. Os cursos de nota 7 ocupam o topo do sistema de avaliação (BRASIL a, 

2014).  

Consta no PNPG 2011-2020 que o processo de avaliação tem sido bem sucedido, 

embora sejam reconhecidas imperfeições. Por isso, a avaliação é vista como um processo a 
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ser continuamente aprimorado, devendo, para isso, ajustar-se às mudanças e necessidades das 

áreas do conhecimento que avalia (BRASIL, 2010). 

O sistema de avaliação da CAPES possui três eixos característicos: 1) a avaliação é 

feita por pares, oriundos das diferentes áreas do conhecimento e reconhecidos por sua 

reputação intelectual; 2) natureza meritocrática, levando à classificação dos e nos campos 

disciplinares; e 3) associa reconhecimento e fomento, definindo políticas e estabelecendo 

critérios para o financiamento dos programas (BRASIL, 2010). 

Os resultados das avaliações auxiliam os estudantes em relação à qualidade do curso 

que desejam ingressar e também as agências de fomento nacionais a orientarem suas políticas 

de investimento e de apoio ao crescimento.  

O sistema de avaliação, continuamente aperfeiçoado, serve de instrumento 

para a continuidade para a comunidade universitária na busca de um padrão 

de excelência acadêmica para os mestrados e doutorado nacionais. Os 

resultados de avaliação servem de base para a formulação de políticas para a 

área de pós-graduação, bem como para o dimensionamento das ações de 

fomento (bolsas de estudo, auxílios, apoios) (BRASIL, 2011, p. 18). 

Castro (2008), ex-diretor geral da CAPES e pesquisador, ao refletir sobre os rumos 

que a pós-graduação vem tomando no Brasil, considera que esta foi a maior realização da 

Educação do país em sua história e que, desde os anos de 1980, ocorre um processo de 

melhoria da qualidade e ampliação da quantidade de programas e cursos. 

O atual sistema de avaliação desenvolvido pela CAPES pode ser dividido em dois 

processos, que se referem à entrada e permanência dos cursos de mestrado profissional (MP), 

mestrado acadêmico (ME) e doutorado (DO) no SNPG (Figura 03). 

Figura 01 – Sistema de Avaliação de Pós-graduação 

   

     

             

 

 

 

Fonte: BRASIL, 2010. 

 

Ambos os processos são conduzidos com base no reconhecimento e confiabilidade 

fundados na qualidade assegurada pela análise dos pares; em critérios debatidos e atualizados 

pela comunidade acadêmico-científica a cada período avaliativo; na transparência firmada na 
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ampla divulgação das decisões, ações e resultados, no portal da CAPES, e nas páginas das 

áreas de avaliação (BRASIL a, 2014). 

A avaliação de propostas de cursos novos faz parte do rito estabelecido para a 

admissão de novos programas e cursos ao SNPG. Ao avaliar cursos novos, a CAPES verifica 

se as propostas atendem ao padrão de qualidade requerido por esse nível de formação e 

encaminha os resultados desse processo, que irá fundamentar a deliberação do CNE/MEC 

sobre o reconhecimento do curso e sua incorporação ao sistema. Na avaliação de permanência 

são realizados o acompanhamento anual e a avaliação periódica do desempenho dos 

programas e cursos integrantes do SNPG.  

A CAPES possui em seu organograma, colégios de Humanidades, Ciências da Vida, 

Ciências Exatas e da Terra e Multidisciplinar. Nesses colégios, conta com professores de IES 

que são designados coordenadores de área, aos quais cabem o papel de coordenar, planejar e 

executar as atividades visando a avaliação das propostas de pós-graduação. Esses consultores 

são acadêmicos com reconhecida experiência em ensino e orientação de pós-graduação, 

pesquisa e inovação. Dezoito dos vinte e quatro membros do Conselho Técnico Científico da 

Educação Superior (CTC-ES) são coordenadores de área indicados por seus pares, seis por 

cada um dos três Colégios (1 - Humanidades; 2 - Ciências da Vida; 3 - Ciências Exatas e da 

Terra e Multidisciplinar), para deliberar em última instância sobre propostas de cursos novos 

e notas atribuídas na avaliação periódica dos programas de pós-graduação.   

As avaliações desenvolvidas pela CAPES, até 1976, eram realizadas anualmente. A 

partir de 1984, passaram a ser realizadas bienalmente, periodicidade mantida até 1998, 

quando o intervalo passou a ser trienal. A partir de 2014,  a avaliação dos cursos passou a ser 

quadrienal e, pela primeira vez, foi usada a Plataforma Sucupira como fonte de dados.  

Implementada em 2014, esta plataforma on-line coleta informações de desempenho 

acadêmico fornecidas diretamente pelos programas de pós-graduação. A escolha do nome da 

plataforma foi uma homenagem ao Professor Newton Sucupira, autor do Parecer nº 977 de 

1965, conhecido como “Parecer Sucupira”, que conceituou, formatou e institucionalizou a 

pós-graduação brasileira (BRASIL b, 2014).  

A Plataforma Sucupira é uma valiosa ferramenta para coleta de informações, 

realização de análises e avaliações, além de ser a base de referência do Sistema Nacional de 

Pós-Graduação. Disponibiliza em tempo real e com transparência as informações, processos e 

procedimentos da CAPES para a comunidade acadêmica (BRASIL b, 2014). O Quadro 01 

apresenta os itens preenchidos pelos Programas de Pós-Graduação na Plataforma Sucupira, os 

quais são de domínio público.  
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Quadro 01: Plataforma Sucupira – Dados de preenchimento da coleta CAPES 

Itens Subitens 

Dados Cadastrais 

 

Dados Cadastrais 

Dados básicos 

Endereço do programa  

Proposta 

Proposta – geral 

Histórico e contextualização do programa 

Objetivos 

Proposta Curricular 

Infraestrutura 

Integração com a graduação 

Integração com a sociedade/Mercado de trabalho (MP) 

Intercâmbios 

Solidariedade, nucleação e visibilidade 

Inserção social 

Internacionalização 

Atividades complementares 

Auto avaliação 

Planejamento futuro 

Financiadores 

Registro das entidades que tenham apoiado a realização de projetos, 

trabalhos de conclusão e demais atividades do programa com subvenções 

e financiamento, inclusive bolsas de estudo. 

Linhas de Pesquisa 
Dados gerais 

Área(s) de Concentração 

Projetos de Pesquisa 

Dados gerais 

Membros do projeto 

Financiadores 

Disciplinas 

Dados básicos 

Ementa 

Bibliografia 

Cursos que oferecem 

Área(s) de concentração 

Turmas 

Ano base de oferta 

Período 

Disciplina 

Corpo Docente 

Docente 

Dados Pessoais 

Titulação 

Vínculo com IES 

Vínculo com programa 

Atuação acadêmica 

Afastamento 

Discente 

Dados Pessoais 

Dados Institucionais 

Dados de orientação 

Participante Externo 
Dados pessoais 

Titulação 

Trabalho de Conclusão 

Dados Gerais (título, autoria) 

Detalhamento (resumo, palavras- chave, páginas) 

Contexto (área de concentração, linha de pesquisa e projeto de pesquisa) 

Banca Examinadora (Nome e categoria) 

Financiador e Programa de Fomento) 

Vínculo (do autor com a Instituição) 
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Produção Intelectual 

Dados Gerais (título e autoria) 

Detalhamento (tipo – artística, bibliográfica e técnica) e subtipo (música, 

artigos em periódicos ou apresentação de trabalhos, por exemplo, a 

depender do tipo) 

Contexto (área de concentração, linha de pesquisa e projeto de pesquisa) 

Vínculo (se há vínculo com trabalho de conclusão) 

Produções mais 

relevantes 

Marcar e ordenar as produções consideradas pelo programa como mais 

relevantes 

Fonte: BRASL, 2014. 

 

Os dados apresentados no quadro estão disponíveis para serem acessados. Os artigos, 

os projetos e as notas podem ser acessados pelos alunos e coordenadores. A Plataforma 

Sucupira permitiu maior participação, isto aumenta a confiabilidade dos dados.  As 

informações sobre o trabalho de conclusão de curso e produção intelectual refletem as 

contribuições dadas para ciência, e apresentam um grande peso para o progresso da ciência e 

tecnologia no Brasil.   

O sistema de avaliação da CAPES, continuamente aperfeiçoado, serve de 

instrumento para a comunidade universitária buscar um padrão de excelência acadêmica para 

os mestrados e doutorados nacionais. Os resultados da avaliação servem de base para a 

formulação de políticas para a área de pós-graduação, bem como para o dimensionamento das 

ações de fomento como bolsas de estudo, auxílios e outros apoios financeiros (BRASIL a, 

2014).  

Para Balbachevsk (2005), o processo de avaliação da CAPES foi aceito como a mais 

importante referência de qualidade para os programas de pós-graduação no Brasil. A 

avaliação permitiu que se criasse uma conexão entre desempenho e sucesso: quanto melhor a 

avaliação alcançada pelo programa, maiores são as suas chances e as de seus pesquisadores de 

alcançar apoio tanto em bolsas de estudo, como em recursos para pesquisa e infraestrutura. 

 

3.2 O CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO (CNPQ) 

 

O CNPq é uma agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 

destinada ao fomento da pesquisa científica e tecnológica e à formação de recursos humanos 

para a pesquisa no país. Sua história está diretamente ligada ao desenvolvimento científico e 

tecnológico do Brasil contemporâneo. 
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A estrutura funcional do CNPq compreende uma Diretoria Executiva, responsável 

pela gestão da instituição, e um Conselho Deliberativo, responsável pela política institucional. 

Além de participar desses órgãos, a comunidade científica e tecnológica do país participa 

também da sua gestão, por meio dos Comitês e das Comissões de Assessoramento Técnico-

Científicos.  

O CNPq foi criado, em 1951, pelo Almirante Álvaro Alberto, com o compromisso do 

fortalecimento científico e tecnológico em todas as esferas do conhecimento. O CNPq é a 

única agência de fomento de abrangência nacional que, ao centrar a sua ação nos 

pesquisadores, estudantes, divulgadores, extensores de conhecimento, estabelece relações 

únicas e pessoais com cidadãos criadores em todo o país (BRASIL, 2016).  

A ideia de criar um órgão que pudesse fomentar a ciência brasileira surgiu na década 

de 1920. Contudo, foi a partir do pós-guerra que a produção científica passou a ser 

considerada um ponto chave nas estratégias políticas. Nesse momento, o Almirante Álvaro 

Alberto propôs a criação de um Conselho Nacional de Pesquisa, buscando promover e 

estimular o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica, assim como o 

desenvolvimento de pesquisadores e técnicos, por meio de intercâmbios com instituições 

estrangeiras (BRASIL, 2016).  

Na década de 1980, o CNPq ampliou sua atuação operando em diversas frentes, 

buscando descentralizar o gerenciamento das atividades de C&T, com a implementação dos 

Sistemas Estaduais de Ciência e Tecnologia (SECT's), e igualar o tratamento das ciências 

humanas e sociais aplicadas, com a introdução de novas áreas de conhecimento nas atividades 

de fomento. 

Em 1985, com a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI), o CNPq 

passou a ser vinculado ao órgão que se tornou o centro do planejamento estratégico da ciência 

no Brasil. Na década de 1990, o CNPq criou os instrumentos fundamentais para as atividades 

de fomento: a Plataforma Lattes e o Diretório dos Grupos de Pesquisa. 

Como estratégia para a formulação de políticas do MCTI e de outros órgãos 

governamentais, o CNPq criou a Plataforma Lattes, que é um banco de dados para integrar em 

um único sistema, as bases de dados de currículo, grupos e instituições de pesquisas. A 

denominação da Plataforma é uma homenagem a um dos maiores cientistas brasileiros, o 

físico Césare Mansueto Giulio Lattes, reconhecido como César Lattes, que se tornou um ícone 

na produção científica mundial e um símbolo para o Brasil, servindo de inspiração e estímulo 

para as gerações seguintes. 
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Em agosto de 1999, foi lançado e padronizado o Currículo Lattes como sendo um 

formulário de currículo a ser utilizado no âmbito do MCTI e CNPq, para o registro das 

atividades acadêmicas e profissionais realizadas pelos estudantes e pesquisadores do país. 

Atualmente, o Currículo Lattes é adotado pela maioria das instituições de fomento, 

universidades e institutos de pesquisa, para a divulgação da produção de pesquisadores, 

professores e alunos. 

Desde sua criação, o Currículo Lattes representa um padrão nacional para o registro 

da trajetória de vida dos estudantes e pesquisadores do país. Por sua riqueza de informações, 

crescente confiabilidade e considerando seu nível de abrangência, se tornou elemento 

indispensável para a análise de mérito e competição das ações de financiamento na área de 

ciência e tecnologia.  

Após décadas de investimentos em ciência, tecnologia e inovação, o CNPq 

consolidou seu papel como executor de programas federais de financiamento à pesquisa. Sua 

atuação representou, em 2015, um total de 101.772 bolsas concedidas (92.352, no país, e 

9.420, no exterior), além de 10.052 auxílios à pesquisa. Até 2016, data em que o CNPq 

completou 65 anos de fundação, a agência contava com 12.735 bolsistas de Produtividade em 

Pesquisa, o mais alto nível de pesquisadores do CNPq (BRASIL, 2016). Em 2018, foram 

submetidas  10.199 propostas do mesmo segmento, sendo 4.458 aprovadas. 

 Além de fomentar pesquisas e desenvolver o caráter científico no país, o CNPq 

busca apoiar acordos e intercâmbios, em conjunto com outros países, para o desenvolvimento 

de novas pesquisas.  A atuação ativa do CNPq no campo das pesquisas científicas brasileiras, 

como órgão de financiamento, representa uma continuidade no progresso do conhecimento. 

As ações desempenhadas pelo órgão, desde sua criação, têm possibilitado o avanço da ciência 

desenvolvida no Brasil.          

 

3.3 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – ANPEGE 

 

Em 1993, foi criada a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa, na UFCS, 

em Florianópolis, com o objetivo de garantir a afirmação da pós-graduação em Geografia no 

Brasil e abrir novos canais para o aprimoramento da ciência geográfica, ampliando o espaço 

de debates, além de sistematizar a produção geográfica do país. Além de atuar no processo de 

descentralização, cursos a se instalar em estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste.     
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As discussões que levaram à criação da associação, partiram dos profissionais que 

compunham os primeiros programas de pós-graduação em Geografia – Universidade de São 

Paulo Geografia Humana, Universidade de São Paulo Geografia Física, Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Estadual Paulista (Rio 

Claro). Os docentes que atuavam nestes programas sentiram a necessidade de dar corpo às 

reivindicações dos recém-criados cursos de pós-graduação (SILVA; OLIVEIRA, 2009).    

Para a constituição da ANPEGE, foram realizados eventos, como I, II e III Encontro 

Nacional de Pós-Graduação em Geografia e Congresso Brasileiro de Geógrafos, que 

discutiram as bases da formação de tal associação. A ANPEGE foi criada no decurso do IV 

Encontro Nacional de Pós-Graduação em Geografia, realizado na Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, entre 01 e 04 de setembro de 1993, sendo a primeira 

diretoria formada pelos professores: Dr. Milton de Almeida Santos (USP) – Presidente; Dra. 

Maria Adélia Aparecida de Souza (USP) – Secretária; e Dra. Amália Inés Geraiges de Lemos 

(USP) – Tesoureira. Para Silva e Oliveira (2009, p.85), 

A ANPEGE nasce exatamente no momento em que a CAPES já 

consolidada, como órgão regulador da pós-graduação e como importante 

agência de fomento, associando o ensino e a pesquisa, terá condições de 

promover uma grande expansão dos cursos de pós-graduação no país, na 

qual a área de Geografia naturalmente se inclui.  

A expansão dos cursos de pós-graduação de fato ocorreu e, no caso da Geografia, 

novos programas foram criados nos estados de Alagoas, Amazonas, Roraima, Tocantins, entre 

outros, bem como novos cursos, principalmente mestrado profissional.  

O trabalho da ANPEGE, no sentido da ampliação e melhoria de produção científica e 

de suporte aos programas, tem favorecido significativamente a melhoria na formação dos 

pesquisadores. 

A interação promovida pela ANPEGE, entre diferentes programas e cursos, 

promovendo uma solidificação do conhecimento e das produções científicas, concedeu à pós-

graduação e, em especial, a pós-graduação em Geografia, condições propícias para seu 

desenvolvimento. No dizer de Silva e Oliveira (2009), a ANPEGE, enquanto entidade 

máxima da pós-graduação em Geografia, contribuiu para a formação de profissionais 

competentes e conscientes do seu papel e para a melhoria da qualidade da produção científica-

acadêmica em Geografia.  
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4. A PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA NO BRASIL 

 

No Brasil, a pós-graduação em Geografia teve como marco inicial a década de 1970. 

A expansão dos cursos e programas de pós-graduação em Geografia ocorreu lentamente, 

chegando a todas as regiões do país e em praticamente todos os estados (MAPA 03). Até 

2017, apenas os estados do Acre e do Amapá não possuem programas de pós-graduação em 

Geografia. A disseminação de novos programas pelo país possibilitou um intercâmbio maior 

entre as regiões, oportunizando estudos geográficos que busquem a solução de problemas 

locais-regionais.  

 

Mapa 03: Programas de Pós-Graduação em Geografia/Mestrado, por estado brasileiro – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da base cartográfica: IBGE, 2017; Fonte dos dados: CAPES, 2018  

 

Nos últimos 40 anos, houve um considerável avanço para as pesquisas em Geografia, 

diretamente atrelado ao processo de expansão da pós-graduação no Brasil. Apesar do notável 

progresso, existem disparidades entre as regiões do país em termos de número de programas 

ou cursos.    
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A trajetória da pós-graduação em Geografia no Brasil indica que os primeiros cursos 

surgiram na década de 1970, em universidades públicas, sendo quatro em nível de mestrado – 

três ofertados por instituições da Região Sudeste e um na Região Nordeste – e dois em nível 

de doutorado, na USP (Quadro 02). Dentre esses cursos, são considerados pioneiros o 

Programa de Geografia Humana e o Programa de Geografia Física, em nível de mestrado e 

doutorado, criados pela Universidade de São Paulo (USP), em 1971.  

Já a década de 1980 foi marcada pelo surgimento de 5 cursos de mestrado em 

Geografia, dispersos pelas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, e de um curso de doutorado em 

São Paulo. Esse quadro situacional evidencia a tendência a concentração da pós-graduação em 

Geografia na Região Sudeste (Quadro 02).  

Quadro 02: Brasil: Cursos de pós-graduação em Geografia - 1971-2004 

Instituição UF Natureza Modalidade Mestrado Doutorado  

Universidade de São Paulo Geografia Humana 

(USP) 
SP Pública Acadêmico  1971 1971 

Universidade de São Paulo Geografia Física 

(USP) 
SP Pública Acadêmico 1971 1971 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) RJ Pública Acadêmico 1972 1992 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) PE Pública Acadêmico 1976 2004 

Universidade Estadual Paulista (UNESP-Rio 

Claro) 
SP Pública Acadêmico 1977 1983 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) SE Pública Acadêmico 1985 2003 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) SC Pública Acadêmico 1985 1999 

Universidade Estadual Paulista (UNESP-

Presidente Prudente) 

SP 
Pública 

Acadêmico 1988 1995 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) MG Pública Acadêmico 1988 2003 

Fonte dos dados: CAPES, 2018 

 

A partir dos anos de 1990, registrou-se um significativo processo de expansão da 

pós-graduação em Geografia, que se efetivou a partir de duas vertentes: criação de programas 

de doutorado em universidades onde já estavam sendo ofertados cursos de mestrado e criação 

de novos programas de mestrado e doutorado. 

No primeiro caso, registrou-se a criação de seis cursos de doutorado em Geografia, 

sendo três no Sudeste, dois no Nordeste e um na Região Sul (Quadro 02). No segundo caso, 

mais representativo, destaca-se a criação de 55 programas ou cursos de pós-graduação em 

Geografia, dos quais 26 iniciaram suas atividades pela oferta de cursos de mestrado e, 

posteriormente de cursos em nível de doutorado, e 29 ofertavam apenas cursos de mestrado 

(Quadro 03).  
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Nessa fase de expansão de pós-graduação em Geografia no Brasil, que compreende 

dos anos de 1990 aos dias atuais, é importante ressaltar dois aspectos: o primeiro diz respeito 

à hegemonia das universidades públicas, visto que das 55 instituições ofertantes, apenas três 

são privadas, e o segundo se refere à difusão da oferta pelo território brasileiro, haja vista que 

as instituições onde foram criados os 55 programas estão dispersas pelas cinco regiões do 

país: Sudeste (16), Nordeste (13), Sul (11),  Centro-Oeste (11) e Norte (04) (Quadro 03). 

 

Quadro 03: Brasil: Cursos de pós-graduação em Geografia - 1994-2017 

Instituição UF Natureza Modalidade 
Mestrado 

1ª Turma 

Doutorado 

1ª Turma 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) BA Pública Acadêmico 1994 2011 

Universidade Federal de Goiás (UFG) GO Pública Acadêmico 1995 2007 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) CE Pública Acadêmico 1996 2011 

Universidade de Brasília (UNB) DF Pública Acadêmico 1996 2011 

Pontifícia Universidade Católica de 

Minas (PUC- Minas Gerais) 
MG Privada Acadêmico 1996 1999 

Universidade Federal Fluminense (UFF) RJ Pública Acadêmico 1999 2002 

Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) 
MG Pública Acadêmico 1998 2003 

Universidade Estadual de Maringá 

(UEM) 
PR Pública Acadêmico 1998 2008 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) PR Pública Acadêmico 1999 2005 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) 
RS Pública Acadêmico 1998 2004 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) 
RN Pública Acadêmico 2000 2013 

Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) 
PR Pública Acadêmico 2000 2012 

Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) 
SP Pública Acadêmico 2002 2002 

Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) 
RS Pública Acadêmico 2003 2013 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ Campus Francisco Negrão de 

Lima) 

RJ Pública Acadêmico 2002 2012 

Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT) 
MT Pública Acadêmico 2003 - 

Universidade Federal da Paraiba (UFPB) PB Pública Acadêmico 2003 2013 

Universidade Federal do Pará (UFPA) PA Pública Acadêmico 2004 2016 

Universidade Federal do Ceará (UFC) CE Pública Acadêmico 2004 2009 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG) 
PR Pública Acadêmico 2006 2013 

Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) 
RO Pública Acadêmico 2006 2015 

Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM) 
AM Pública Acadêmico 2006 - 

Universidade Estadual do Oeste do PR Pública Acadêmico 2007 2016 
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Paraná (UNIOESTE campus Francisco 

Beltrão) 

Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC- RJ) 
RJ Privada Acadêmico 2007 2015 

Universidade Federal do Rio Grande 

(UFRG) 
RS Pública Acadêmico 2007 - 

Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD) 
MS Pública Acadêmico 2007 2013 

Universidade Federal de Goiás (UFG 

campus Catalão) 
GO Pública Acadêmico 2008 - 

Universidade Federal do Espiríto Santo 

(UFES) 
ES Pública Acadêmico 2008 2014 

Universidade Federal do Mato Grosso do 

Sul (UFMS campus Aquidauana) 
MS Pública Acadêmico 2009 - 

Universidade Federal de Goiás (UFG 

campus JATAÍ) 
GO Pública Acadêmico 2009 2015 

Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO) 
PR Pública Acadêmico 2009 2017 

Universidade Federal de Roraima 

(UFRR) 
RR Pública Acadêmico 2011 - 

Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (UNIOESTE campus M.C. 

Rondon) 

PR Pública Acadêmico 2011 - 

Fundação Universidade Federal do Piauí 

(FUFPI) 
PI Pública Acadêmico 2011 - 

Universidade Federal de Tocantins 

(UFT) 
TO Pública Acadêmico 2011 - 

Universidade Estadual Vale do Acaraú 

(UVA CE) 
CE Pública Acadêmico 2011 - 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) 
MG Pública Acadêmico 2011 - 

Universidade Estadual de São Paulo 

(UNESP) 
SP Pública Acadêmico 2011 - 

Universidade Federal de Pelotas 

(UFPEL) 
RS Pública Acadêmico 2012 - 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ Campus São Gonçalo) 
RJ Pública Acadêmico 2012 - 

Universidade Estadual de Feira de Santa 

(UEFS)  
BA Pública Profissional 2013 - 

Universidade Estadual Paulista (UNESP 

Presidente Prudente)  
SP Pública Profissional 2011 - 

Universidade Federal do Mato Grosso do 

Sul (UFMS - Campus Três Lagoas) 
MS Pública Acadêmico 2014 - 

Universidade Estadual de Montes Claros 

(UNIMONTES) 
MG Pública Acadêmico 2014 - 

Universidade Federal de São João del-

Rei (UFSJ) 
MG Pública Acadêmico 2014 - 

Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT campus Rondonópolis) 
MT Pública Acadêmico 2014 - 

Universidade Federal Fluminense (UFF 

campus Campos) 
RJ Pública Acadêmico 2014 - 

Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL) 
AL Pública Acadêmico 2014 - 

Universidade Federal de Uberlândia MG Pública Acadêmico 2014 - 
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Fonte dos dados: CAPES, 2018 

  

A expansão da pós-graduação em Geografia passou por intenso processo de 

aceleração entre o final do século XX e o início do século XXI. Em nível de mestrado, ao 

longo da década de 1990 surgiram 10 cursos; entre 2000 a 2010 surgiram 21 cursos e de 2010 

a 2017 foram criados 25 cursos.  

Neste último período surgiram os cursos de mestrado profissional em Geografia. O 

primeiro deles foi criado em 2011, na USP, com área de concentração em “Produção do 

Espaço Geográfico”, sendo inicialmente ofertadas 09 vagas. Em 2013, a Universidade 

Estadual de Feira de Santa (UEFS) instituiu o mestrado profissional com área de concentração 

em “Planejamento Territorial” e, em 2015, foi criado o Programa de Pós-Graduação em 

Geografia – Mestrado Profissional da UFRN, cuja área de concentração é “Ensino de 

Geografia”. Ressalta-se que o mestrado profissional ofertado pela UFRN é o único voltado 

para o ensino de Geografia, contribuindo para a formação de professores e, por conseguinte, 

para elevar a qualidade da educação básica na área de sua atuação.    

A criação de 25 cursos de mestrado em menos de uma década reflete que as políticas 

do PNE e PNPG para a expansão do ensino superior no país surtiram um efeito bastante 

positivo. Esses cursos novos estão dispersos pelas regiões do país, conforme descrito a seguir: 

Norte - 01; Nordeste - 08, Centro-Oeste - 4; Sudeste - 10 e Sul - 02.  

Outro ponto importante é o surgimento de três cursos de mestrado profissional, o que 

pode ser entendido como fruto da preocupação apontada pelo PNPG (2011-2020), no último 

decêncio em análise (2010-2017).  

(UFU Pontal)  

Universidade do Estado do Mato Grosso 

(UNEMAT) 
MT Pública Acadêmico 2015 - 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN)  
RN Pública Profissional 2015 - 

Universidade do Estado do Maranhão 

(UEMA) 
MA Pública Acadêmico 2015 - 

Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (UFRRJ) 
RJ Pública Acadêmico 2015 - 

Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) 
BA Pública Acadêmico 2016 - 

Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN) 
RN Pública Acadêmico 2016 - 

Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR) 
SP Pública Acadêmico 2017  



44 
 

Em nível de doutorado, o processo foi mais lento, verificando-se que, nos anos de 

1990 registrou-se a criação de apenas um curso; entre 2000 e 2010 surgiram 7 cursos e, entre 

2010 e 2017, período de crescimento mais intenso da pós-graduação, foram criados 17 cursos.  

Mediante o exposto, é possível inferir que houve uma expressiva ampliação dos 

programas de pós-graduação em Geografia no Brasil, tanto em nível acadêmico como 

profissional (GRÁFICO 01), e que esse processo, a despeito de ter repercutido sobre todas as 

regiões do país, revela que a distribuição espacial dos cursos ratificou a tendência de 

concentração da pós-graduação no Sudeste. No âmbito dessa distribuição espacial da pós-

graduação em Geografia, também é notável a tendência à interiorização dos cursos de 

mestrado.  

 

Gráfico 01: Evolução do número de cursos de Pós-Graduação em Geografia no Brasil  

1971-2017 

Fonte dos dados: CAPES, 2018 

 

Conforme os dados apresentados, até o ano de 2017, a área de Geografia contava 

com 100 programas ou cursos de pós-graduação, dos quais 35 são cursos de doutorado e 65 

de mestrado; destes últimos 63 são acadêmicos e 03 são profissionais.  

Em 2017, a pós-graduação em Geografia no Brasil está presente em todas as regiões 

do país, embora apresente desigualdades em termos numéricos (Gráfico 02).  
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Gráfico 02: Programas ou Cursos de Pós-Graduação em Geografia no Brasil, por região - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte dos dados: CAPES, 2018 

 

Os dados revelam que, a despeito da existência de cursos de mestrado e doutorado 

em Geografia em todas as regiões do Brasil, mantém-se a tendência à concentração da oferta 

desses níveis de ensino na Região Sudeste. Esse quadro torna nítida a desigual distribuição da 

oferta pelo território brasileiro, sendo emblemática a oferta de cursos de pós-graduação em 

nível de doutorado em Geografia, por estado (Mapa 04). 

 

Mapa 04: Programas de Pós-Graduação em Geografia/Doutorado por estados brasileiros – 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da base cartográfica: IBGE, 2017; Fonte dos dados: CAPES, 2018  
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Ainda que as políticas de expansão do ensino superior definidas pela LDB, PNE e 

PNPG tenham trazido bons resultados, existe uma disparidade entre o número de cursos de 

mestrado e doutorado. Ademais, a existência de cursos de doutorado nas regiões Centro-Oeste 

e Norte ainda é menos representativa. 

O crescente número de discentes de Pós-graduação em Geografia no Brasil, 

considerando os mestrados acadêmico e profissional, no período de 1998 a 2016, é um outro 

indicador do processo de expansão desse nível de ensino (Gráficos 03 e 04). 

   

Gráfico 03: Evolução do número de discentes em Pós-Graduação em Geografia no Brasil – 

Mestrado Acadêmico (1998-2016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fonte dos dados: CAPES, 2018 
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Gráfico 04: Evolução do número de discentes em Pós-Graduação em Geografia no Brasil – 

Mestrado Profissional (2011-2016). 

 Fonte dos dados: CAPES, 2018 

 

 

Gráfico 05: Evolução do número de discentes em Pós-Graduação em Geografia no Brasil – 

Doutorado (1998-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dos dados: CAPES, 2018 

 

A pós-graduação no Brasil é submetida a avaliação da CAPES no intervalo de tempo 

que corresponde a um quadriênio.  Considerando os conceitos atribuídos pela CAPES, 
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com conceito 6, e apenas 03 foram classificados com conceito 7, ou seja, considerados com 

padrão internacional.  Os cursos avaliados com conceito 7 são da USP (Geografia Humana), 

da UNESP – Presidente Prudente, e da UFRJ. A tabela 07 apresenta as instituições de ensino 

superior que possuem programas de pós-graduação em Geografia, com os respectivas 

conceitos atribuídos pela CAPES e a indicação do nível.  

 

Quadro 04: Pós-Graduação em Geografia do Brasil: Instituições de Ensino Superior, por 

Conceito e Nível (2018). 

Universidade Conceito  Nível  

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS campus Três 

Lagoas) 

3 Mestrado  

Fundação Universidade Federal de Roraima (UFRR) 3 Mestrado 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) 3 Mestrado 

Fundação Universidade Federal do Piauí (FUFPI) 3 Mestrado 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT-Campus Cuiabá) 3 Mestrado 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 3 Mestrado 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 3 Mestrado Profissional 

Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) 3 Mestrado 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 3 Mestrado 

Universidade Estadual do Oeste o Paraná (UNIOESTE) 3 Mestrado 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 3 Mestrado 

Universidade Estadual Paulista "Júlio De Mesquita Filho" (UNESP- 

Campus Presidente Pudente) 

3 Mestrado Profissional 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP- 

Campus Presidente Pudente – Programa Desenvolvimento Territorial 

na América Latina e Caribe)   

3 Mestrado 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA-CE) 3 Mestrado 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 3 Mestrado 

Universidade Federal de Goiás (UFG Campus Catalão) 3 Mestrado 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT Campus 

Rondonópolis) 

3 Mestrado 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 3 Mestrado 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 3 Mestrado 

Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) 3 Mestrado 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU Campus Pontal) 3 Mestrado 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 3 Mestrado 

Universidade Federal do Tocantins (UFT) 3 Mestrado 

Universidade Federal Fluminense (UFF-Campus Campos dos 

Goytacazes) 

3 Mestrado 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 3 Mestrado 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN-Campus 

Caicó) 

3 Mestrado Profissional  

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS-Campus 

Aquidauana) 

4 Mestrado 

Fundação Universidade Federal de Sergipe (FUFSE) 4 Mestrado/ Doutorado  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE-Campus 

Francisco Beltrão) 

4 Mestrado/ Doutorado 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) 4 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 4 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) 4 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) 4 Mestrado/ Doutorado 
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Universidade Federal da Bahia (UFBA) 4 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) 4 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 4 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal de Goiás (UFG-Campus Jataí) 4 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 4 Mestrado 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ-Campus São 

Gonçalo) 

4 Mestrado 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 4 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 4 Mestrado  

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 4 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 4 Mestrado/ Doutorado 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG) 5 Mestrado/ Doutorado 

Universidade de Brasília (UNB) 5 Mestrado/ Doutorado 

Universidade de São Paulo (USP Geografia Física) 5 Mestrado/ Doutorado 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ-Campus Francisco 

Negrão de Lima) 

5 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 5 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 5 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) 5 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP- 

Campus Rio Claro) 

5 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 5 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 5 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU-Campus Uberlândia) 5 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN-Campus 

Natal) 

5 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal de Goiás (UFG-Campos Samambaia) 5 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 6 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 6 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 6 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) 6 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal Fluminense (UFF-Campus Niterói) 6 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRGS) 6 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 7 Mestrado/ Doutorado 

Universidade de São Paulo (USP Geografia Humana) 7 Mestrado/ Doutorado 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP- 

Campus Presidente Pudente) 

7 Mestrado/ Doutorado 

Fonte dos dados: CAPES, 2018 

 

Complementando as informações acerca da pós-graduação em Geografia, 

apresenta-se no Gráfico 06, a relação dos cursos por conceitos e regiões onde se localizam as 

instituições ofertantes.  
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Gráfico 06: Cursos de Pós-Graduação em Geografia no Brasil, por conceitos e regiões – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dos dados: CAPES, 2018 

 

A pós-graduação em Geografia no país tem uma história relativamente recente, 

porém marcada por um processo de expansão acelerado. Isto beneficiou a produção de 

conhecimentos geográficos, visto que o número de profissionais especializados na área foi 

elevado. No que se refere ao ensino, a pós-graduação tem contribuído com a formação de 

professores da Educação Básica. 

 

 ENSINO DE GEOGRAFIA: A TEMÁTICA NO ÂMBITO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM 4.1

GEOGRAFIA.   

 

No Brasil, a pós-graduação pode ser ofertada como programa ou curso. Um 

programa de pós-graduação corresponde à estrutura que comporta um ou mais cursos. Para 

Andrade (2003), um  Programa pode ter várias áreas de concentração ou uma unidade 

organizacional, como um departamento, instituto ou faculdade.  

Um programa ou curso de pós-graduação são constituídos por uma área de 

concentração e linhas de pesquisa. Segundo o Manual de Preenchimento do Aplicativo para 

Proposta de Cursos Novos (APCN) 2008 da CAPES, a “Área de Concentração expressa a 

vocação inicial e/ou histórica do Programa”, devendo indicar “a área do conhecimento à qual 

pertence o programa, os contornos gerais de sua especialidade na produção do conhecimento 

e na formação esperada”. De acordo com o Parecer 977/65 do CFE, entende-se por área de 
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concentração, o campo específico de conhecimento que constituirá o objeto de estudo do 

programa ou curso.   

Quanto as linhas de pesquisa, Andrade (2003), apresenta quatro características 

fundamentais: determinar o rumo ou o que será investigado num dado contexto ou realidade; 

limitar as fronteiras do campo específico do conhecimento em que deverá ser inserido o 

estudo; oferecer orientação teórica aos que farão a busca e estabelecer os procedimentos que 

serão considerados adequados nesse processo.  

No Brasil, a oferta da pós-graduação exige conciliar as bases legais da CAPES com 

aquelas vigentes nas instituições de ensino superior. Cada instituição possui regimento 

próprio que especifica as normas dos programas, tais como prazos, créditos necessários, 

exame de qualificação, carga horária, entre outros. O corpo docente é geralmente composto 

por professores permanentes das universidades, podendo contar ainda com colaboradores e 

visitantes, que realizam as orientações dentro de cada linha de pesquisa, de acordo com sua 

trajetória de formação e pesquisa na área.    

Considerando o exposto, foram sistematizadas informações acerca das universidades 

brasileiras que possuem programas de pós-graduação em Geografia, contemplando a temática 

Ensino de Geografia.  

Os dados obtidos indicam a existência de 16 universidades que têm programas ou 

cursos de pós-graduação em Geografia, que desenvolvem pesquisas no âmbito do tema 

mencionado. Destas, 04 possuem programas ou cursos que tem o termo Ensino na 

identificação da área de concentração e, em 12, a nomeação da linha de pesquisa explicita 

termos como ensino de geografia, formação de professor, educação geográfica, cartografia 

escolar e geografia escolar. 

A seguir, apresenta-se uma descrição das Universidades que possuem programas ou 

cursos de pós-graduação em Geografia, com a temática Ensino em sua área de concentração. 

Tal descrição comtempla informações referentes à estrutura dos programas e cursos, bem 

como suas produções (dissertação/tese).    

 

4.1.1 Universidades com programas ou cursos de pós-graduação em Geografia 

que tem o Ensino como um dos temas da área de concentração 

 

As instituições de ensino superior que possuem programas ou cursos que tem o 

Ensino na identificação da área de concentração são: Universidade Federal do Rio Grande do 
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Sul, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Pelotas e 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Programa de Pós-Graduação em 

Geografia, criado em 1998, no Campus do Vale, localizado em Porto Alegre, tem por objetivo 

fomentar o conhecimento de temas relacionados às suas linhas de pesquisa e contribuir para a 

capacitação de profissionais e pesquisadores formados em Geografia e áreas afins. O 

programa tem como área de concentração “Geografia: Ambiente, Ensino e Território” e conta 

com três linhas de pesquisa: Análise Ambiental, Análise Territorial e Ensino de Geografia. 

As linhas de pesquisa deste programa apresentam os seguintes descritores: 1) Análise 

Ambiental - A gênese e a evolução dos ambientes e a integração dos processos naturais e sua 

relação com a ação antrópica; análise das dinâmicas ambientais em diferentes escalas, com 

ênfase nos processos de degradação ambiental e possibilidade de manejo. 2) Análise 

Territorial - A organização de território a partir da ação geopolítica do Estado e da ação dos 

agentes econômicos; a delimitação histórico-geográfica: o surgimento do Estado-Nação, a 

formação, consolidação e declínio de seu poder territorial. E 3) Ensino de Geografia - A 

Geografia no contexto da educação escolar e a formação de professores; a relação entre 

Geografia e educação popular formal e não-formal; as interfaces entre Geografia e 

comunicação e novas tecnologias (PPGGEO/UFRGS, 2018). 

O programa, que conta com 33 docentes, oferece cursos de mestrado e doutorado e, 

em 2017, obteve conceito 6 na avaliação quadrienal 2017 da CAPES. Até o primeiro semestre 

de 2017, foram concluídas 237 dissertações e 96 teses, das quais 41 dissertações e 13 teses 

estão vinculadas à linha de pesquisa Ensino de Geografia.  

A Universidade Federal de Pelotas teve seu programa aprovado pela CAPES em 

2012, tendo como área de concentração “Dinâmicas de Produção do Espaço e Ensino de 

Geografia”. O objetivo do programa é proporcionar a qualificação e o aprimoramento teórico, 

metodológico, técnico e epistemológico a professores, pesquisadores e demais profissionais, 

contribuindo para aprofundar o conhecimento geográfico, em especial no âmbito de cada 

linha de pesquisa (PPGeo/ UFPEL, 2018).  

O curso de mestrado, que obteve conceito 3 na avaliação quadrienal 2017, conta com 

11 docentes e tem um acervo de 28 dissertações defendidas, das quais 13 estão ligadas à área 

Ensino de Geografia. A estrutura curricular do PPGeo é composta de 50 créditos, dos quais 24 

devem ser cumpridos em disciplinas, 10 correspondem ao Exame de Qualificação e 16 à 

Dissertação. Dentre as disciplinas, apenas uma é obrigatória (Métodos e Técnicas de Pesquisa 
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em Geografia), sendo as demais optativas. O aluno do PPGeo pode cumprir até 1/3 dos 

créditos em disciplinas de outros programas de pós-graduação. 

As duas linhas do PPGeo da UFPEL são: Dinâmicas de Produção do Espaço Rural e 

Urbano e Ensino de Geografia. A linha de pesquisa “Dinâmicas de Produção do Espaço Rural 

e Urbano” compreende a análise da produção do espaço geográfico com ênfase no estudo dos 

processos de urbanização da sociedade e das relações de produção no campo e na cidade. 

Enfoca as formas resultantes na paisagem urbana e rural, a partir de estudos que levem em 

conta a dinâmica social e a transformação dos elementos naturais, com o entendimento das 

funções e das estruturas referidas aos processos produtivos (PPGeo/ UFPEL, 2018).  

A linha de pesquisa “Ensino de Geografia” aborda os processos que permeiam a 

formação e a atuação dos profissionais no ensino de Geografia. Os projetos de pesquisa 

vinculados a essa linha abrangem a leitura, a análise e a reflexão das especificidades teórico-

metodológicas da Geografia e a geração de aprendizagens que priorizem a compreensão e a 

construção do conhecimento geográfico na educação formal e não formal (UFPEL, 2018).    

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) possui o Programa de Pós-

Graduação em Geografia – Mestrado Profissional (GEOPROF), aprovado pela CAPES em 

2015, com área de concentração em Ensino de Geografia. Tem como objetivo qualificar os 

mestrandos para desenvolver estudos e produtos que tenham aplicação voltada para o ensino 

sobre: currículo, formação docente e discente, teorias e práxis docente, material didático, 

avaliação, linguagens, objetos de aprendizagem e tecnologias educacionais, contribuindo para 

a melhoria do ensino de Geografia na educação básica (GEOPROF/ UFRN, 2018).  

O programa foi avaliado com conceito 3 na avaliação quadrienal 2017, tem 17 

docentes e possui alunos vinculados ao Campus Central (Natal) e ao Centro de Ensino 

superior do Seridó – CERES (Campus de Caicó).   Para a obtenção do título de Mestre, o 

discente necessita cumprir 24 créditos. Por ser um programa profissional, são permitidos, 

além da dissertação, outros formatos de trabalho de conclusão do curso, na perspectiva de 

produtos educacionais, como: vídeo, jogos, maquetes, material textual. Acompanha o produto, 

um relatório que deve explicitar a concepção teórico-metodológica que norteou a elaboração 

deste e suas finalidades, além de considerar o avanço da ciência geográfica e das tecnologias e 

propor inovações e/ou soluções de problemas específicos relacionados ao Ensino de 

Geografia (GEOPROF/ UFRN, 2018).  

O GEOPROF tem duas linhas de pesquisa: Saberes Geográficos no Espaço Escolar e 

Metodologia do Ensino de Geografia. A linha “Saberes Geográficos no Espaço Escolar” visa 

desenvolver estudos e produtos sobre o processo de ensino-aprendizagem de Geografia, 
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relacionados aos saberes e práticas escolares, cujo foco recai sobre: currículo, formação 

docente e discente, teorias e práxis docente, material didático e avaliação. Os direcionamentos 

da linha “Metodologia do Ensino de Geografia” estão voltados para desenvolver estudos e 

produtos sobre o processo de ensino-aprendizagem de Geografia, relacionados às 

metodologias de ensino, com ênfase em linguagens, objetos de aprendizagem e tecnologias 

educacionais (GEOPROF/ UFRN, 2018). 

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) criou, em 2015, o 

Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGGEO-UFRRJ) em nível de Mestrado, tendo 

como área de concentração: Espaço, Questões Ambientais e Formação em Geografia. O 

programa objetiva o aumento da expertise dos docentes, o enriquecimento das trocas entre 

seus grupos de pesquisa, o trabalho em conjunto, envolvendo os campi de Seropédica e de 

Nova Iguaçu, e a possibilidade de aprofundamento dos estudos dos alunos da graduação e de 

demais interessados na obtenção dos conhecimentos adquiridos em um curso de mestrado.     

O PPGGEO da UFRRJ foi avaliado pela CAPES, no quadriênio 2017, com conceito 

3, conta com 09 docentes e é um programa bi-campi, realizando suas atividades tanto no 

Departamento de Geografia do Instituto de Agronomia (Seropédica/RJ), quanto no 

Departamento de Geografia do Instituto Disciplinar (Nova Iguaçu/RJ). As linhas de pesquisa 

são “Espaço, Política e Planejamento” e  “Território, Ambiente e Ensino de Geografia”. A 

matriz curricular exige o cumprimento de 24 créditos.    

 

4.1.2 Universidades com programas ou cursos de pós-graduação em geografia 

que têm linhas de pesquisa relacionadas ao ensino. 

 

De acordo com dados obtidos pela CAPES (2018), por meio da Plataforma Sucupira, 

foram identificadas 13 instituições de ensino superior com programas de pós-graduação em 

Geografia, que possuem linhas de pesquisa relacionadas com Ensino. Essas instituições 

desempenham importante papel na construção do conhecimento sobre o ensino de Geografia, 

trabalhando a partir de temas, como: formas de aprendizagem, formação de professores, 

currículo, material didático, diferentes linguagens para o ensino, entre outros temas. As 

instituições são as seguintes: Universidade de São Paulo, Universidade Federal de 

Pernambuco, Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Universidade 
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Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

(UFMS), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Fundação Universidade 

Federal do Piauí (FUFPI), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ). (Mapa 05). 

 

Mapa 05: Instituições com programas ou cursos de Pós-Graduação em Geografia/linhas de 

pesquisa em Ensino – 2017. 

 

Fonte da base cartográfica: IBGE, 2017; Fonte dos dados: CAPES, 2018  

 

A seguir apresenta-se um conjunto de informações sobre as instituições de ensino 

superior do Brasil que ofertam pós-graduação em Geografia e têm o ensino contemplado em 

suas linhas de pesquisa e seus respectivos programas.   

A Universidade de São Paulo teve seu Programa de Pós-Graduação em Geografia 

Humana fundado em 1971, já com os cursos de mestrado e doutorado. Este Programa, pela 

avaliação quadrienal da CAPES de 2017, obteve conceito 7. Dentre as sete linhas de pesquisa, 

duas tratam de questões ligadas ao ensino: Cartografia, Geoprocessamento, Imagens e 

Representações do Espaço Geográfico e Geografia, Educação e Ensino.  

Cartografia, Geoprocessamento, Imagens e Representações do Espaço Geográfico é 

uma linha de pesquisa na qual os produtos cartográficos não são apenas representações do 
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espaço; são elementos estruturais da própria produção desse espaço. As pesquisas realizadas 

primam pela coleta, pelo tratamento e pelo processamento de dados e informações na 

perspectiva da visualização e apresentação das análises da informação geográfica e sínteses 

do espaço, por meio do mapeamento (utilizando a linguagem gráfica e também as 

representações em imagens, mapas, gráficos e redes). Para tanto, abre-se lugar para a 

discussão e pesquisa da espacialidade dos objetos geográficos e seus atributos e questões 

epistemológicas e pedagógicas inerentes a esse campo de estudos. Também são abordadas e 

aprofundadas as questões sobre a cartografia, o geoprocessamento, suas técnicas e métodos 

(tanto analógicos, como digitais) e seu papel na produção do conhecimento geográfico 

(PPGH/ USP, 2018). 

Os estudos da linha de pesquisa “Geografia, Educação e Ensino” pauta-se pela leitura 

e análise crítica da Geografia para chegar à inovação no campo educacional, vinculando teoria 

e prática para diferentes focos. Recobre estudos e metodologias próprias das pesquisas 

geográficas relacionadas ao fenômeno educacional e ao ensino e aprendizagem de Geografia 

no Brasil e no mundo. Articula estudos que mantêm renovada a tradição de pesquisas 

acumuladas na esfera educacional da USP, tais como: ensino e aprendizagem de Geografia na 

perspectiva de diversas pedagogias; práticas educativas do estudo de meio e de estudos de 

caso; tendências do currículo de Geografia e da formação de professores; práticas e saberes 

docentes; criação e análise de materiais didáticos; linguagem e tecnologia no ensino de 

Geografia e na formação de professores; urbanização e educação; ensino de Geografia no 

meio rural; ensino de Cartografia; relação entre a etnogeografia e educação escolar; ensino de 

Geografia e questão de gênero na educação; problemas da Educação Escolar; políticas 

educacionais; relação entre economia e educação; reformas educacionais e formação de 

professores; didáticas contemporâneas do ensino de Geografia; questões de 

interdisciplinaridade e ensino de Geografia; demandas escolares e sua espacialização; e 

impacto dos resultados educacionais na sociedade, na cultura, na economia e na 

política (PPGH/ USP, 2018). Estão ligados às duas linhas analisadas os laboratórios de 

Cartografia (LABCART) e  de Ensino e Material Didático (LEMADI), que operam na 

graduação e na pós-graduação.  

Na biblioteca digital de dissertações e teses da universidade, constam 

respectivamente 19 e 15 dissertações e teses da linha de pesquisa “Geografia, Educação e 

Ensino” e 04 e 03 dissertações e teses que tratam da cartografia para o ensino de Geografia, 

totalizando 23 dissertações e 18 teses com enfoque sobre o ensino de Geografia. 

http://labcart.fflch.usp.br/
http://labcart.fflch.usp.br/
http://www.geografia.fflch.usp.br/inferior/laboratorios/lemadi/index.htm
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O Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGeo) da Universidade Federal de 

Pernambuco foi criado em 1976 com o curso de mestrado. Em 2004, foi criado o curso de 

doutorado, sendo um dos primeiros programas de pós-graduação em Geografia do país. Foi 

avaliado pela CAPES com conceito 5, na avaliação quadrienal 2017. O programa tem seis 

linhas de pesquisa, dentre elas a de “Educação, Cultura, Política e Inovação na Produção 

Contemporânea do Espaço”.  A abordagem dessa linha está voltada para inovações na área da 

Geografia, a influência das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) sobre o 

trabalho docente dos professores e das suas práticas pedagógicas no ensino de geografia; a 

geopolítica e dinâmica das passagens culturais da região norte e nordeste brasileiro, 

investigando ainda identidades territoriais. Na página do programa estão cadastradas sete 

dissertações e uma tese que discutem questões pertinentes ao ensino de Geografia.  

A UFPE conta com o Laboratório de Ensino de Geografia e Profissionalização 

Docente (LEGEP), que está vinculado ao PPGEO do Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

(CFCH), é um espaço de trabalho (sala de aula multiuso) que oferece condições de realização 

de atividades pedagógicas da graduação e pós-graduação (aulas de metodologia, estágio 

supervisionado e prática curricular) que demandem condições diferenciadas de uma sala de 

aula comum. Constitui-se também num espaço para criação, elaboração, desenvolvimento e 

apresentação (experiência) de metodologias e recursos didáticos para o ensino de Geografia 

para a educação básica (PPGeo/ UFPE, 2018)   

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP – Campus Rio 

Claro) criou, em 1977, o Programa de Pós-Graduação em Geografia com oferta de curso de 

mestrado. Em 1983, surgiu o curso de doutorado. No referido programa, que obteve conceito 

5 na avaliação quadrienal 2017, há três linhas de pesquisa, dentre as quais a de Ensino de 

Geografia, Cartografia e Cartografia Escolar. A linha tem um caráter transversal e sustenta 

perspectivas de análise que se estabelecem de forma específica, em relação aos processos de 

ensino e suas transformações a partir das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e 

as especificidades dos conteúdos e áreas da Geografia que reverberam no ensino da 

Climatologia, da Geografia Urbana, da Geomorfologia, entre outras. São estudos voltados à 

diversidade de temas relacionados aos conteúdos teórico-metodológicos do ensino da 

Geografia, em seus diferentes níveis de formação, abrangendo desde a Produção Didática, 

Processos de Aprendizagem e Sistemas de Avaliação, Políticas Educacionais e, 

particularmente, à linguagem cartográfica, no que se refere à Alfabetização Cartográfica, 

Geovisualização, Geotecnologias e às Cartografias Sistemática, Temática e Inclusiva no 

espaço escolar.  
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Segundo o PPGG (2018), os estudos estão divididos em dois campos temáticos. O 

primeiro remete ao Ensino de Geografia e tem como referência a formação do professor-

pesquisador, considerando os diferentes processos formativos e sua dimensão teórico-prática, 

em uma perspectiva autônoma da produção do conhecimento. As experiências de formação e 

de ensino-aprendizagem se consolidam em eixos estruturantes de pesquisa, tais como: o 

currículo, a prática docente, a produção didática, a estrutura e organização escolar e as 

políticas públicas, que se reverberam nas propostas curriculares e planos nacionais de ensino. 

O segundo contempla a Cartografia e Cartografia Escolar, concentrando os estudos sobre a 

Geografia Escolar, destacando-se a produção de material didático e o uso das TIC nos 

processos de ensino e suas transformações a partir dessas tecnologias. Nesses campos 

temáticos, foram produzidas 17 dissertações e 17 teses. 

A Universidade Federal de Goiás iniciou as atividades do Programa de Pós-

Graduação em Geografia – PPGeo, em 1995, com o curso de mestrado, e em 2007, com o 

doutorado. O programa é composto por três linhas de pesquisa e funciona na cidade de 

Goiânia, no Campus Samambaia. Na avaliação quadrienal de 2017, a CAPES o conceituou 5; 

o programa possui a linha de pesquisa Ensino-Aprendizagem de Geografia, que envolve 

análises relacionadas à Educação Geográfica, enfocando o ensino e/ou aprendizagem dos 

conteúdos de Geografia e temáticas afins, como a cartografia escolar e a educação ambiental. 

Foram defendidas 43 dissertações e 14 teses vinculadas a esta linha. 

O PPGeo desenvolve atividades no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação 

Geográfica (LEPEG) que apoiam estudantes e professores do Instituto de Estudos Sócio-

Ambientais da Universidade Federal de Goiás e de outras instituições de ensino básico e 

superior, para o desenvolvimento de estudos e pesquisas relativas ao ensino de Geografia. 

Objetiva, ainda, desenvolver estudos e pesquisas relativas ao ensino e à formação de 

professores de Geografia; promover atividades e eventos acadêmicos relacionados à temática; 

e propiciar o intercâmbio com estudantes e profissionais de áreas afins. As atividades 

desenvolvidas têm priorizado o apoio bibliográfico, principalmente mediante utilização e 

empréstimo de livros didáticos, a organização e realização de grupos de estudos e o 

desenvolvimento de pesquisas nesta área (PPGeo/ UFG, 2018).  

A Universidade Federal de Uberlândia, Campus Uberlândia, desde 1997 possui o 

Programa de Pós-Graduação em Geografia em nível de mestrado. Em 2003, foi criado o 

doutorado.  Avaliado em 2017 com conceito 5, o programa é composto por três linhas de 

pesquisa,  sendo uma delas a de “Ensino, Métodos e Técnicas em Geografia”. As pesquisas 

dessa linha são desenvolvidas dentro dos seguintes eixos: Ensino de Geografia; Teoria e 
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Método em Geografia; História do Pensamento Geográfico; Epistemologia em Geografia; 

Educação Ambiental; Geoprocessamento; Cartografia; Sensoriamento Remoto; Sistema de 

Informação Geográfica.  

Estão vinculados à linha de pesquisa os laboratórios de Ensino de Geografia, de 

Geografia e Educação Popular (LAGEPOP) e de Cartografia e Sensoriamento 

Remoto (LACAR). Na área de ensino, o LACAR presta apoio às aulas das disciplinas afins, 

dos cursos oferecidos pelo Instituto de Geografia em nível de graduação (Licenciatura Plena e 

Bacharelado em Geografia, Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Gestão em Saúde 

Ambiental) e de pós-graduação (Mestrado e Doutorado em Geografia) e também aos cursos 

de Agronomia e Engenharia Ambiental, oferecidos pelo Instituto de Ciências Agrárias. Nas 

atividades de pesquisa e extensão, o LACAR oferece apoio aos alunos do bacharelado e da 

pós-graduação em Geografia, para o desenvolvimento de projetos que envolvam as áreas de 

cartografia e/ou sensoriamento remoto.  Desde 2005, foram defendidas 19 dissertações e 06 

teses pertencentes à linha mencionada. Em relação às dissertações anteriores ao ano de 2005, 

as mesmas encontram-se disponíveis na secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia e na biblioteca da universidade, onde os interessados poderão consultar os 

exemplares impressos. 

A Universidade Federal da Paraíba criou, em 2003, o Programa de Pós-Graduação 

em Geografia (PPGG), com o curso de mestrado, e em 2013, foi iniciado o doutorado. O  

programa possui conceito 4, considerando a avaliação quadrienal. Segundo Pinheiro (2017), o 

PPGG/UFPB foi pioneiro no Nordeste na criação de uma linha de pesquisa especifica em 

ensino, denominada Educação Geográfica, iniciada em 2007. Essa linha de pesquisa abriga os 

estudos relacionados ao ensino de Geografia numa perspectiva histórica e transversal. 

Portanto, as abordagens e interpretações versam sobre a cidade, o campo, a questão ambiental 

e as representações cartográficas que permeiam os campos de estudos relacionados à 

Educação Geográfica. As pesquisas desenvolvidas nesta linha são importantes para a 

capacitação e a formação de pesquisadores e docentes no âmbito das escolas de ensino 

fundamental e médio do Estado da Paraíba, suprindo uma grave deficiência qualitativa e 

quantitativa existente no ensino da Geografia (PPGG/UFPB, 2018). Até 2017, tinham sido 

defendidas 39 dissertações na linha de pesquisa Educação Geográfica. 

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 2007, instituiu o Programa 

de Pós-Graduação em Geografia, tendo entre suas linhas de pesquisa “Educação Geográfica e 

Cidadania”. A linha remete à conexão entre a ciência geográfica e a sociedade em geral, desde 

o século XIX, primordialmente, no que se refere ao ensino nas redes públicas, privadas, 

http://www.lacar.ig.ufu.br/
http://www.lacar.ig.ufu.br/


60 
 

alternativas, e à escola, como instituição da Modernidade.  O programa foi avaliado em 2017, 

pela CAPES, com conceito 4 . 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Campus Francisco Beltrão) iniciou seu 

Programa de Pós-Graduação em Geografia no ano de 2007, com o curso de mestrado; em 

2016 criou o curso de doutorado.  O programa, que foi avaliado pela CAPES, na avaliação 

quadrienal de 2017, com conceito 4, possui três linhas de pesquisa, dentre elas a de 

“Educação e Ensino de Geografia”, que tem por objetivo proporcionar a qualificação dos 

profissionais da rede pública de ensino, tanto regional, quanto estadual e nacional para o 

desenvolvimento de pesquisas sobre os problemas relacionados à educação e ao ensino. Um 

aspecto importante a considerar é o aprofundamento dessa atuação, seja no sentido de suprir a 

pendência pela formação de mestres que possam atuar de forma mais intensa e qualificada na 

educação em Geografia, assim como expandir as pesquisas, enfatizando a compreensão da 

integração entre a produção do conhecimento do espaço geográfico e as questões ambientais e 

ampliando as relações e discussões no contexto escolar e fora dele. Estão vinculadas à linha 

23 dissertações defendidas até 2017. Essa linha de pesquisa possibilita a reflexão sobre 

elementos epistemológicos da ciência geográfica, bem como os aspectos filosóficos da 

Educação e do Ensino de Geografia, orientando e instrumentalizando o pós-graduando a 

elaborar projetos, efetivar a pesquisa, analisar e interpretar fenômenos que ocorrem no 

contexto da ciência geográfica e que são necessários para o conhecimento escolar. 

A Universidade Estadual do Centro-Oeste, desde 2009, possui o Programa de Pós-

Graduação em Geografia (PPGG). Porém, somente em 2013, criou a linha de 

pesquisa “Educação Geográfica, Ambiente e Representação Espacial”, cujo objetivo é 

realizar estudos da interação sociedade e natureza, no contexto dos processos formativos 

(formais e não formais) nos espaços rurais e urbanos, com ênfase na educação geográfica e 

ambiental, quantos aos aspectos teórico-metodológicos; na interação cultura e ambiente nas 

suas dinâmicas territoriais, valorizando a diversidade étnica, cultural e ambiental, 

especialmente da região centro-sul do Estado do Paraná e nas representações espaciais 

aplicadas aos estudos ambientais na pesquisa e no ensino (PPGG/ UNICENTRO, 2018). 

Foram defendidas 07 dissertações vinculadas a essa linha e, segundo a avaliação quadrienal 

de 2017, o programa tem como conceito 4.  

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (Campus Aquidauana) instituiu seu 

Programa de Pós-Graduação em Geografia em 2009. Avaliado pela CAPES, em 2017, com 

conceito 3, o programa é constituído por duas linhas de pesquisa, sendo uma delas nominada 

de “Espaço, Ensino e Representação”, e integram-se a esta linha estudos com o intuito de 
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ampliar e aprofundar as abordagens do ensino e pesquisa em Geografia, focados nas questões 

relacionadas às práticas pedagógicas, resgate de identidades a partir da percepção do espaço, 

nas investigações sobre as transformações e/ou degradações ocorridas no espaço geográfico, 

bem como suas representações utilizando-se mapeamento digital, aplicação de geotecnologias 

e ferramentas de geoprocessamento. Enfoca, ainda, a representação espacial sob a perspectiva 

conceitual e pedagógica, propiciando ao aluno um espaço de reflexão, elaboração e 

construção do saber geográfico docente, incentivando ao exercício do magistério. (PPGEO/ 

UFMS/CPAQ, 2018). 

A Fundação Universidade Federal Do Piauí criou, em 2011, o Programa de Pós-

Graduação em Geografia, que tem entre suas linhas de pesquisa a de Ensino de Geografia. O 

curso, que foi avaliado pela CAPES em 2017, com conceito 3, possui 20 dissertações 

defendidas na linha mencionada, que se propõe à realização de estudos a respeito dos 

conhecimentos ligados ao ensino da disciplina; dos aspectos históricos, teóricos, 

epistemológicos e metodológicos, tendo como escopo a capacitação de professores de 

Geografia de diversos níveis de ensino. Os estudos dialogam com abordagens teóricas da 

Educação para a Geografia, concernentes ao estudo do Currículo, das teorias da 

aprendizagem, da Formação Docente e práticas pedagógicas, voltadas a realidade educacional 

brasileira e piauiense. Neste último caso, concentra esforços no resgate da produção 

geográfica escolar e nas racionalidades que fundamentam a prática professoral nas instituições 

educacionais do Estado (PPGG/ FUFPI, 2018).  

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Campus São Gonçalo) criou, em 2012, 

o Programa de Pós-Graduação em Geografia constituído por três linhas de pesquisa.  O 

programa foi avaliado pela CAPES com nota 4, em 2017. Uma de suas linhas de pesquisa é 

Ensino de Geografia, que tem como foco a articulação conteúdo-método e currículo-didática 

no ensino de geografia em diferentes espaços e processos formativos. Isto implica na 

investigação das bases teórico-metodológicas e epistemológicas da geografia, inspiradas nas 

práticas educativas dos geógrafos-educadores em diferentes contextos formativos, com seus 

fundamentos conceituais e referenciais teórico-práticos. Contextualizadas no atual momento 

histórico e político, tais articulações supõem a unidade de aspectos ontológicos, 

epistemológicos e psicopedagógicos que fundamentam a pesquisa sobre o ensino da 

Geografia e a educação geográfica; fundamentais ao questionamento do sentido e da 

metodologia do ensino, da aprendizagem da geografia e das propostas curriculares, 

indispensáveis a uma prática pedagógica consciente e crítica (PPGG–FFP/UERJ, 2018). 
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De acordo com a descrição apresentada no site do PPGG–FFP/UERJ (2018) a 

constituição dessa linha de pesquisa tem como foco a articulação conteúdo-método e 

currículo-didática no ensino de geografia em diferentes espaços e processos formativos. Isto 

implica na investigação das bases teórico-metodológicas e epistemológicas da geografia, 

inspiradas nas práticas educativas dos geógrafos-educadores em diferentes contextos 

formativos, com seus fundamentos conceituais e referenciais teórico-práticos. 

Contextualizadas no atual momento histórico e político, tais articulações supõem a unidade de 

aspectos ontológicos, epistemológicos e psicopedagógicos que fundamentam a pesquisa sobre 

o ensino da Geografia e a educação geográfica; fundamentais ao questionamento do sentido e 

da metodologia do ensino, da aprendizagem da geografia e das propostas curriculares, 

indispensáveis a uma prática pedagógica consciente e crítica. 

A Universidade Federal de São João del-Rei instituiu, em 2014, o Programa de Pós-

graduação em Geografia e, na avaliação quadrienal de 2017 da CAPES, obteve conceito 3. O 

programa tem entre suas linhas de pesquisa a “Geografia Escolar: Formação de Professor e 

Educação Geográfica”, que realiza estudos sobre currículos, prática docente e ensino de 

geografia, geografia escolar, educação geográfica, cartografia escolar e educação inclusiva. 

Até 2017, foram já defendidas 7 dissertações vinculadas a essa linha.  

Reforçando a importância de linha de pesquisa voltada para a Educação Geográfica e 

a Formação de Professor, o PPGEOG/UFSJ (2014), registra em sua página que a Geografia 

Escolar tem como função social contribuir com o desenvolvimento da criticidade, autonomia 

e criatividade do educando e com a cidadania. Esta resulta de cidadãos criativos, 

participativos e que questionam a realidade e (re)constroem os direitos democráticos. É 

fundamental saber ler e compreender o mundo e o contexto em que se vive. Esse saber 

mediado pela educação geográfica depende da interação de vários fatores, entre eles o 

conhecimento prévio que se tem sobre a realidade, o conhecimento científico sistematizado 

construído na escola e na academia, a vivência participativa e significativa na/da dinâmica 

escolar, entre outros. A educação geográfica contribui para que os alunos reconheçam a ação 

social e cultural de diferentes lugares, as interações entre as sociedades e a dinâmica da 

natureza que ocorrem em diferentes momentos históricos. A formação inicial e continuada de 

professores, atenta a essa função social da geografia escolar, demanda reflexões referentes aos 

saberes docente e discente, ao currículo, às dificuldades e potencialidades dos discentes frente 

às questões de ensino e aprendizagem dos conteúdos de geografia e da interpretação do 

espaço geográfico contemporâneo.    
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Mediante o exposto, verifica-se que as pesquisas sobre Ensino de Geografia vêm 

sendo ampliadas consideravelmente nos últimos anos, por meio da produção cientifica 

advinda de programas que tem área de concentração ou linhas de pesquisa que contemplam 

essa temática.  

Objetivando identificar as produções científicas sobre o Ensino, geradas nos 

programas ou cursos de pós-graduações de Geografia, nos últimos cinco anos, procedeu-se a 

uma pesquisa documental, tendo como fonte o Curriculum Lattes dos seus respectivos 

docentes que pesquisam sobre a temática Ensino de Geografia. Nesse levantamento de dados, 

a partir dos títulos, foram identificadas as produções relativas a livros, capítulos de livros e 

artigos.  Os resultados obtidos indicam a existência de 895 trabalhos, que foram agrupados 

por eixos temáticos, conforme exposto a seguir: 

1 – Linguagens no Ensino de Geografia – 328 trabalhos que tratam das diferentes 

linguagens voltadas para o ensino: cartografia, gêneros textuais, livro didático, música, 

fotografia, rádio, cinema. 

2 – Metodologia de Ensino em Geografia – 194 produções com foco na didática, 

geotecnologias, pesquisa, ensino e aprendizagem e mediação, portanto, apresentam relação 

com a Pedagogia. 

3 – Teoria, Currículo e Formação Docente – 191 trabalhos que versam sobre 

currículo, educação do campo e formação de professor. 

4 – Abordagem Conceitual no Ensino de Geografia – 182 trabalhos que enfocam as 

categorias: Espaço, Lugar, Território, Paisagem, Região, Cultura, Cidade, Meio Ambiente e 

Geografia Física. 

As pesquisas sobre o Ensino têm contribuído para a Geografia acadêmica e escolar 

na perspectiva de produzir reflexões e construir produtos que se voltam para o processo de 

ensino-aprendizagem nessa área do conhecimento. O interesse em buscar novas formas de 

promover um ensino significativo necessita do empenho de professores e pesquisadores 

comprometidos com a Geografia escolar e com a Ciência Geográfica.         
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5. CONCLUSÃO 

 

Diante das mudanças na sociedade contemporânea, o ensino de Geografia necessita 

atender às demandas que o mundo globalizado apresenta. Os estudos e produções a respeito 

do Ensino de Geografia têm contribuído bastante para seu avanço e, nesse aspecto, a pós-

graduação tem assumido um papel relevante. 

No contexto nacional, a trajetória da pós-graduação em Geografia é recente, contudo 

apresentou um desenvolvimento sólido e acelerado. Dos 26 estados da federação, 24 possuem 

cursos de pós-graduação em Geografia, não sendo contemplados, ainda, os estados do Acre e 

do Amapá. Assim, podemos inferir que houve uma dispersão territorial da pós-graduação em 

Geografia no país, apesar de ser mantida a concentração de programas ou cursos nas regiões 

Sul e Sudeste. 

A temática Ensino está inserida em 17 programas de pós-graduação em Geografia do 

Brasil. Mesmo não sendo um número muito expressivo, é ilustrativo de como o assunto vem 

se inserindo no âmbito das produções científicas geradas nesse nível de formação. Os eixos 

temáticos a partir dos quais agruparam-se as produções científicas sobre essa temática, 

geradas em nível de pós-graduação no Brasil, sinalizam para a pluralidade de perspectivas que 

envolvem esses estudos, abrangendo o campo das linguagens, metodologias, abordagens 

teórico-conceituais e formação docente.  

A expansão da pós-graduação em Geografia no país tem sido de grande importância, 

tanto no campo da ciência e da tecnologia, como no campo da Educação. Os programas que 

possuem cursos que abordam a temática Ensino de Geografia têm dado significativas 

contribuições para a educação geográfica, possibilitando instrumentos e caminhos para a 

formação de alunos que sejam capazes de entender o espaço geográfico e as relações que nele 

são estabelecidas. Ademais, contribuem para a formação de professores que atuam na 

Educação Básica.  
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