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Resumo 

 

A formação continuada de professores de Geografia é um desafio para os cursos de licenciaturas na 
estruturação de seus projetos pedagógicos. Ao atender esse desafio o curso de Geografia da Universidade 
Estadual de Goiás busca proporcionar a formação continuada de seus egressos e dos profissionais de 
geografia atuantes em sala de aula por meio de desenvolvimento de projetos de ensino e extensão. 
Ressaltamos os projetos: “UEG na escola: atualização e formação continuada de professores da Educação 
Básica” e o projeto “Multimídia e interatividade em geografia escolar” no Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência-PIBID-CAPES/UEG. Esses são exemplos de ações voltadas para suprir as lacunas de 
formação e proporcionar ao estudante e ao egresso do curso uma formação ampliada, em pleno contato com 
o seu ambiente de trabalho. Tais ações ainda promovem o enfrentamento dos desafios que a profissão 
proporciona ao futuro professor e ao professor em exercício. Nesse contexto, esse artigo é o resultado da 
participação em ambos os projetos. Os princípios teóricos metodológicos que norteiam as ações nos mesmos 
estão voltados para experiências e aplicabilidade de novas práticas pedagógicas em geografia sob o enfoque 
da Teoria Sociocultural. Sabe-se que essa teoria volta-se para uma ação/reflexão da prática profissional nas 
escolas de ensino básico, tanto no sentido da formação continuada, quanto no sentido da construção e 
planejamento de aulas e materiais didáticos. Essas ações visam aproximar o cotidiano escolar aos conteúdos 
escolares. Aponta-se que os resultados dessas ações são satisfatórios nos mencionados projetos e ainda 
atingem um público diferenciado no quesito qualificação: tanto no que se refere à formação continuada 
quanto em relação ao licenciado. Em ambos os casos as atividades propostas se apresentam como 
inovadoras. 
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1 Essa comunicação é parte dos resultados parciais do desenvolvimento de Projeto de Extensão “UEG na escola: atualização e 
formação continuada de professores da Educação Básica” Edital 05 MEC/PROEXT- 2010, na Universidade Estadual de Goiás e do 
Projeto “Multimídia e interatividade em geografia escolar” no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID-
CAPES/UEG 2012/2013. 
2 Profª da Universidade Estadual de Goiás - UnUCSEH-Anápolis e do Mestrado Interdisciplinar Territórios e Expressões Culturais do 
Cerrado da UEG, professora-colaboradora no PROEXT- 2010 e integrante da equipe do PIBID como professora/supervisora.  
3 Professora da Universidade Estadual de Goiás - UnUCSEH-Anápolis. Coordenadora do projeto: UEG na Escola: Atualização e 
Formação Continuada de Professores da Educação Básica – PROEXT 2010. Doutoranda pela Universidade Federal de Goiás, 
orientadora  Drª Maria Geralda de Almeida. 

 



 

Os Projetos UEG NA ESCOLA: Atualização e Formação continuada de Professores da Educação 

Básica e o “Multimídia e interatividade em geografia escolar” no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência-PIBID-CAPES/UEG estão baseados em pressupostos que tendem a superar os discursos que 

atribuem apenas ao professor a responsabilidade pelo fracasso do ensino, do aluno e da escola. A trajetória 

da formação de educadores no Brasil, em que se percebe na escola pública, é reflexo de um árduo processo 

de precarização do trabalho docente, bem como de incipientes oportunidades para que ele (o professor) 

possa desenvolver suas práticas pedagógicas com maior interação com os recursos tecnológicos. Diante de 

uma realidade pautada na crise da educação básica, sobretudo na escola pública brasileira, observa-se que 

investimentos em projetos que promovem práticas que visam à formação continuada oportunizam ao 

professor um exercício de reflexão crítica sobre sua práxis.  

É diagnosticado em estudos brasileiros que o processo ensino-aprendizagem refletido nos planos 

governamentais, em sua maioria é introduzido no âmbito da escola com baixa participação efetiva dos 

professores. Essa análise parte da concepção de que as novas investidas teóricas para a questão da 

formação continuada, como destaca Schön (1995), aponta que o professor não deve ser apenas o 

especialista que aplica conhecimentos, mas sim um “prático reflexivo”, que não apenas precisa agir, mas 

tomar decisões a partir da avaliação que este fará dos problemas surgidos em sala de aula referentes a sua 

atuação.  

Entende-se, assim, que a formação do professor não acontece em momentos separados, distintos, 

mas na relação da prática com a teoria, isto é, não existe uma separação na formação teórica e prática, uma 

ou outra não podem vir antes ou depois. A formação do professor não se dá apenas no processo de 

crescimento pessoal e de aperfeiçoamento profissional, mas também ocorre na transformação da cultura 

escolar, que envolve novas práticas participativas e também a gestão do espaço escolar. O professor não 

apenas deve refletir sobre suas práticas, mas necessita analisar as condições de produção do seu trabalho, 

deve levar em consideração as condições sociais, políticas e econômicas que interferem em sua prática 

pedagógica.  

No âmbito dos referidos projetos desenvolvidos, metodologicamente, os professores e acadêmicos de 

cursos de licenciaturas realizam oficinas visando estudos e ensino das culturas afro-américas contemplando 

principalmente os professores que atuam no Ensino Fundamental nas disciplinas de Geografia, História e 

Português promovendo uma situação de interdisciplinaridade na aplicação das aulas. No projeto multimídia e 

interatividade em geografia escolar, as atividades desenvolvidas com os alunos no laboratório, utilizando, 

inclusive, softwares disponíveis na internet resultaram em aplicação de aulas na escola experimental, 



previamente simuladas, bem como o desenvolvimento da produção do material didático-pedagógico para as 

referidas aulas que trazem em seus conteúdos situações que evocam as realidades local e regional. 

Inúmeras pesquisas comprovam que dentre os conteúdos historicamente considerados, por professores e 

alunos, como os mais difíceis de ensinar e/ou aprender estão os relacionados à Cartografia e à Geografia 

Física, geralmente ensinados no 6º ano do Ensino Fundamental e no 1º ano do Ensino Médio. Tendo como 

referência estas pesquisas (respaldadas pela realidade da escola parceira deste projeto) elencamos estas 

temáticas como foco deste projeto. Também se soma a estas temáticas a demanda apresentada pela escola 

por materiais didáticos acerca da Geografia de Goiás.   

 

Os desafios metodológicos e suas aplicabilidades em projetos de formação continuada de 

professores 

 

Os projetos que primam por metodologias e aprendizagens de ensino colaborativas e tecnologias 

sociais, capazes de lidar com o universo da formação continuada se apresentam no bojo das reflexões sobre 

o processo de aprendizagem, construindo identidades e, também, afirmando o protagonismo do profissional 

em educação a partir de sua atuação social em um grupo que possui um histórico de exclusão social. 

Ressalta-se que esse histórico também fortaleceu a identidade cultural do que é ser professor no Brasil, que 

segundo HALL (2001) na atualidade, essa identidade cultural é marcada pela ideia de identificação a uma 

“comunidade imaginada” e nesse sentido, os projetos analisados em suas propostas iniciais permitem e 

incentivam o desenvolvimento dessa ideia de pertencimento, porém em um contexto dialético que enfrenta a 

imagem negativa do que é ser professor.  

Parte-se, aqui, do seguinte diagnóstico obtido a partir de levantamento realizado pela equipe que 

compõe os projetos: 70% dos professores da rede estadual de Goiás manifestaram sérias dificuldades de 

exercício da função, no que tange a aplicabilidade de conteúdo e a realidade posta na educação pública. Já 

75% dos alunos, segundo esses professores, não atendem os resultados esperados e ainda, o que é 

fundamental ser reconhecido: 95% desses professores consideram de extrema importância a contribuição 

das Universidades no processo de aprimoramento das condições educacionais, sobremaneira àquelas 

relacionadas às práticas pedagógicas, instrumentais de ensino e tecnologias sociais.  

A intersecção dos resultados obtidos a partir desse diagnóstico torna ainda mais contundente a 

importância das práticas de extensão e de ensino como pilares da formação de um profissional nas áreas de 

licenciaturas. Ademais, a partir desses projetos vislumbra-se, efetivamente, a incumbência da Universidade 

numa de suas finalidades: a aproximação da sociedade civil a fim de promover melhorias das condições de 



vida da população, exigência que passa pela educação pública básica e que é, pelo diagnóstico apresentado, 

pauta de reivindicação dos professores. .A formação de professor é uma preocupação que acompanha a 

trajetória da Universidade Estadual de Goiás. Isso é percebido diante do número expressivo de cursos de 

licenciaturas oferecidos por esta Instituição em todo o Estado, nos quais se inserem diversas áreas do 

conhecimento, podendo citar: Pedagogia, Geografia, História, Letras, Matemática, Química, Física e Biologia, 

que corresponde mais de 80% da formação de professores em Goiás. Desde sua criação, Lei 13.456 de 16 

de abril de 1999, a Universidade Estadual de Goiás tem atuado com ênfase nos cursos de licenciatura.  

Diante desse exposto infere-se que essa análise vislumbra um campo epistemológico sobre o 

processo educacional brasileiro.   Para Moraes (2012) 4, o ser humano vive hoje numa conjuntura cultural 

extremamente complexa e a escola, que até as décadas de 1970/80 era o locus privilegiado de divulgação 

dos conhecimentos gerados, não tem mais condições de suprir as demandas por informações. Além das 

instituições de ensino, há uma dezena de outros canais de informação como: revistas, jornais, emissoras de 

rádio, canais de televisão, e, principalmente, a rede mundial de computadores – a Internet, que divulgam 

diariamente milhares de dados na maioria das vezes, com maior eficiência que a escola.   

          Neste contexto, mudou o papel da escola e também o da Geografia escolar. Inventários e descrições 

não são mais suficientes. O mais importante agora é saber examinar criticamente a massa de informações 

sobre o espaço global, regional e local que chegam aos nossos lares, todos os dias, a todo instante. Mas não 

é somente isto; pois não basta saber analisar criticamente as informações. É necessário que, de alguma 

forma, o conhecimento construído a respeito do espaço se converta em conhecimento útil à população, 

aplicável ao seu dia-a-dia; enfim, capaz de instrumentalizar o cidadão na luta por seus direitos. 

          Essas reflexões teóricas começaram a fecundar, desde a década de 1990, novas propostas de ensino 

que têm destacado, entre outras coisas, a necessidade de considerar o saber do aluno e sua realidade; de 

encarar o aluno como sujeito do processo ensino-aprendizagem; de transformar as informações científicas 

em conteúdos didaticamente assimiláveis pelos alunos, levando em conta sua idade, seu nível de 

desenvolvimento mental e condições socioeconômicas; de o professor investigar sua prática para modificá-la. 

Especificamente no contexto da geografia escolar, na primeira década do século XXI pesquisadores e 

professores brasileiros sugeriram nove tipos de abordagens para a prática de ensino: 1) o lugar como 

referência no tratamento dos conteúdos geográficos; 2) a multiescalaridade no tratamento dos fenômenos 

geográficos no ensino; 3) formação de conceitos geográficos instrumentalizadores do pensamento espacial; 

4) desenvolvimento da capacidade de leitura e mapeamento da realidade pela linguagem gráfica e 

                                                           
4 Os argumentos contidos nos estudos de Moraes (2012) é parte argumentativa da justificativa do Projeto PIBIB-CAPES intitulado 
“Multimídia e interatividade em geografia escolar” no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID-CAPES/UEG 
(2012) 



cartográfica; 5) desenvolvimento da habilidade de lidar com linguagens “alternativas” na análise geográfica; 6) 

tratamento crítico das temáticas físico-naturais; 7) abordagens do conceito de ambiente e discussão de ética 

ambiental; 8) abordagem de temas socialmente relevantes e 9) contribuição efetiva à formação da cidadania 

(CAVALCANTI, 2010, p. 375-381). 

          Embora presentes nas discussões teóricas comuns na academia, essas proposições ainda estão 

praticamente ausentes das salas de aula das escolas brasileiras. Nelas o ensino de Geografia geralmente é 

veiculado via conteúdos massificados (presentes nos manuais didáticos) que frequentemente não se 

articulam com outros conteúdos escolares e com o contexto local (do estado ou do município). Também não 

leva em consideração o papel do professor enquanto protagonista no processo de ensino.  

          Desse modo, há ainda um longo caminho a seguir na direção da reconfiguração das práticas escolares 

brasileiras, pois existe uma grande diferença entre as práticas “sugeridas” e as que de fato são “exercidas” 

(LASTÓRIA & MORAES, 2011). As iniciativas institucionais que propiciem uma aproximação efetiva entre os 

profissionais da Escola Básica e dos institutos formadores de professores de Geografia podem contribuir 

nesse processo. Juntos esses profissionais poderão refletir e elaborar novas teorias e realizar práticas que 

contribuam para o avanço do ensino em todos os níveis. 

           

 

Resultados dos projetos  

 

Dentre as ações previstas nos referidos projetos que subsidiam os resultados contidos nesse artigo, 

destacamos aqueles que já se efetivaram, a saber: preparação de materiais didático- pedagógicos com a 

finalidade de garantir uma sólida formação inicial aos graduandos em geografia. Para tanto foram realizadas 

oficinas, aulas experimentais e outras práticas pedagógicas com os licenciandos e discentes da escola de 

ensino básico, por meio do planejamento e uso de diferentes linguagens e tecnologias no ensino de 

Geografia.  

Desta sorte, apresentamos o seguinte diagnóstico. Os dados foram obtidos por meio de um 

questionário aplicado pelos alunos bolsistas na escola onde o projeto se desenvolve. Sobre a avaliação das 

aulas em que se utilizou os recursos midiáticos, infere- se que os conteúdos abordados nessas aulas 

apresentaram-se com os seguintes percentuais no que se referem as ações inovadoras. Para os alunos que 

participaram do desenvolvimento das aulas práticas com a utilização dos recursos metodológicos suas 

impressões foram expostas de forma satifatória conforme o gráfico 1. 



Forma de utilização dos recursos metodológicos 

 
         Fonte: Avaliação Pibid – nov/2012  Org: MORAES, L.B.- 2012 

 

No tocante a linguagem utilizada nas aulas, os alunos avaliaram como sendo de fácil compreensão, 

gráfico 2. 

Linguagem utilizada 

 
                    Fonte: Avaliação Pibid – nov/2012  Org: MORAES, L.B.- 2012 

 

Em relação ao nível de satisfação com as atividades do projeto foram destacados pelos estudantes, 

que essas apresentam um alto grau de satisfação em relação as aulas ministradas, conforme fica expressa 

no gráfico 3. 

 

 

Nível de satisfação com as atividades do projeto. 



 
             Fonte: Avaliação Pibid – nov/2012  Org: MORAES, L.B.- 2012 

 

Ao considerar os resultados fica posto que o avanço tecnológico ocorrido nas últimas décadas levou 

a mudanças profundas na forma de o aluno relacionar com o conhecimento, acreditamos que o investimento 

na formação de professores capazes de utilizar adequadamente os produtos de diferentes linguagens (dentre 

elas a cartográfica) e tecnologias presentes no dia-a-dia dos alunos torna-se cada vez mais urgente, “uma 

vez que as mudanças nas formas de aprender afetam as formas de ensinar” (LIBÂNEO, 2004, p. 115).  

Por que então não pensar em iniciar esta formação já nos cursos de graduação, especialmente nas 

licenciaturas? Não são as universidades que geralmente produzem os recursos metodológicos 

disponibilizados para os professores e realizam pesquisas sobre seu o impacto na educação?  Não seriam 

essas questões um paradoxo? Um reflexo da separação entre produtores (ensino superior) e consumidores 

(educação básica) de conhecimento científico? Da dissociação entre teoria e prática ou da ideia de que a 

universidade produz e os professores aplicam os conhecimentos nas escolas de Educação Básica? Não se 

trata de produzir receitas, mas, por que não experimentar as indicações metodológicas objetivando verificar o 

potencial de diferentes linguagens (dentre elas a cartográfica) e tecnologias no processo de aprendizagem de 

modo a: 1. Aproximar a academia e escola básica; 2. Despertar nos alunos o desejo de aprender Geografia 

através do uso de diferentes linguagens no ensino de Geografia;3. Propiciar o desenvolvimento de 

metodologias alternativas para o ensino-aprendizagem de Geografia 4. Instrumentalizar os bolsistas para o 

uso de diferentes linguagens que contribuam para a aprendizagem dos conteúdos de Geografia; 5. Contribuir 

para a elevação do padrão de qualidade da Educação Básica. 
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