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RESUMO 

Esse texto apresenta reflexões iniciais acerca do processo de formação docente gestado a partir do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência em Geografia, na Universidade Federal de 

Viçosa. Uma das angústias que cercam os estudantes de licenciatura refere-se ao como transformar todos 

os conhecimentos apreendidos durante o curso, numa linguagem que seja ao mesmo tempo acessível aos 

educandos da escola básica, sem perder a qualidade da informação. Diante dessa questão o Pibid de 

Geografia da UFV procura atuar de forma a problematizar a relação entre o conhecimento e o 

protagonismo dos jovens nas atividades. Utilizamos as reflexões produzidas por vários autores, 

sintetizadas principalmente, por Kaecher (2010). Para esse autor, as aulas de geografia seriam mais 

interessantes se os educandos fossem estimulados a pensar espacialmente. Inicialmente, a equipe 

formada por quinze licenciandos, três supervisores e uma coordenadora de área teve como desafio 

mostrar aos educandos das escolas a “importância de aprender geografia”. Os licenciandos foram 

estimulados a refletir sobre uma afirmativa de todos os grupos, segundo os quais, “os meninos e meninas  

não veem sentido nessa disciplina”. Assim sendo, cada grupo, diante do seu contexto, responsabilizou 

pela produção de atividade específica. Em seguida, a partir da leitura de Cavalcanti (2002) acordou-se que 

cada grupo, periodicamente iria lançar desafios nas escolas, como forma de estimular os educandos. Em 

concomitância, várias outras atividades eram realizadas, tendo como pressuposto considerar: o contexto 

socioespacial escolar, a relação com o cotidiano, a característica do grupo atendido e o sentido de 

aprender e ensinar Geografia. O trabalho encontra-se em curso, porém, o resultado mais sensível até o 

momento é o reconhecimento, por parte dos licenciandos, de que os conhecimentos adquiridos durante o 

processo de formação inicial são basilares para a atuação na escola, porém, outros conhecimentos 

precisam ser mobilizados. 
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