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Resumo 

 

O presente trabalho analisa as contribuições que a pesquisa colaborativa pode proporcionar à formação inicial e 

continuada do professor de Geografia. O texto é resultado das pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Ensino e 

Pesquisa em Geografia da UFG, essencialmente das investigações efetivadas pela Rede de Pesquisa sobre o 

Ensino de Cidade que objetivaram a produção de material didático sobre a Região Metropolitana de Goiânia. Na 

produção desse material, contou-se, colaborativamente, com a participação de professores de Geografia das 

escolas municipais, de professores da UFG e de outras IES goianas, de alunos de Geografia da graduação e da 

pós-graduação. A partir desse trabalho, analisaram-se as potencialidades desse tipo de pesquisa para a formação 

de professores dessa disciplina. 
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Introdução 

 

O trabalho apresenta um estudo sobre as contribuições da pesquisa colaborativa para o 

ensino da geografia, com base no conjunto de pesquisas do Laboratório de Ensino e Pesquisa 

em Educação Geográfica – LEPEG, da Universidade Federal de Goiás – UFG, Brasil. O foco de 

análise foi sua potencialidade para: a produção de material didático sobre o ensino de Geografia; 

a aproximação entre Universidade e escola; a formação de professores de Geografia; e a análise 

de conteúdos Geográficos.   

O trabalho aborda inicialmente elementos do papel da pesquisa no ensino da Geografia, 

tomando-a como dimensão relevante do desenvolvimento dessa área; em seguida, expõe a 

concepção de pesquisa colaborativa, e, por fim, apresenta os procedimentos e resultados dessa 

pesquisa. 

 

Fundamentos teóricos e metodológicos da pesquisa para o ensino da geografia 

 

A definição da pesquisa colaborativa como caminho metodológico para orientar um 

conjunto de estudos sobre o ensino de Geografia está relacionada, principalmente, a dois 
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aspectos. O primeiro refere-se à tarefa de pensar a formação do professor de Geografia na 

atualidade, considerando-o como profissional capaz de articular a teoria e a prática no exercício 

da profissão. O segundo refere-se às possibilidades de esse professor vivenciar, desde sua 

formação, o exercício da pesquisa, como dimensão que compõe e estrutura os saberes da 

profissão e o desenvolvimento da Geografia Escolar. 

Com relação ao primeiro aspecto, buscou-se a superação da dicotômica entre teoria e 

prática na formação do professor de Geografia, proporcionando condições aos participantes da 

pesquisa para a reflexão. Conforme Pimenta (2002), a ação reflexiva propicia o desenvolvimento 

da autonomia dos professores, visto que ela rejeita a aceitação acrítica de inovações 

pedagógicas e rotinas institucionalizadas.  

Sobre o segundo aspecto, afirma-se que, na atualidade, há um cenário propício para que 

essa atividade se efetive na formação e prática desses profissionais. Tal positividade decorre, 

por um lado, do crescimento da pós-graduação no Brasil, nos últimos anos (VLACH E SAMPAIO, 

2008) e do efetivo aumento das pesquisas sobre o ensino de Geografia (PINHEIRO, 2005) e, por 

outro lado, da maior inserção dessa atividade na graduação. Destacam-se, ainda, as 

contribuições de várias publicações e eventos de pesquisa nessa área que se preocupam com a 

metodologia da pesquisa educacional.  

É recorrente na literatura sobre a formação do professor a compreensão de que a 

pesquisa proporciona a esse profissional, possibilidades de produção de conhecimento sobre 

sua prática e de ampliação das possibilidades de alteração do tradicional modelo dos cursos de 

formação de professores. Diante dessa convicção, pergunta-se: que relação os pesquisadores, 

no âmbito da universidade, estabelecem entre pesquisa e ensino? Quais são, efetivamente, as 

condições para a realização da pesquisa no âmbito escolar?  

Ludke (2001) aponta que nem sempre as condições para a realização da pesquisa no 

âmbito escolar garantem a sua efetivação. Para a autora, é necessário que o professor esteja 

imbuído de uma cultura sobre o significado da pesquisa na prática e na construção do 

conhecimento. Assim como André (2001) e Beillerot (2001), a autora aponta para a dicotomia de 

concepções de pesquisa acadêmica e pesquisa escolar. Para André (2001), a busca de 

alternativas para a pesquisa na formação e na prática docente decorre da superação de 

dicotomias do tipo: pesquisa acadêmica x pesquisa dos professores; saberes acadêmicos x 

saberes práticos. Um exemplo é a denominada pesquisa colaborativa.  

Esses são, portanto, os fundamentos do papel da pesquisa, e sobretudo a pesquisa 

qualitativa colaborativa, na formação do professor de Geografia.  
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A pesquisa colaborativa e a formação de professores 

 

A modalidade de pesquisa referida é a qualitativa, a investigação-ação do tipo 

colaborativa (THIOLLENT, 2000; PIMENTA, 2005). Com base em Franco (2005), a pesquisa-ação 

crítica colaborativa tem origem na demanda de um grupo de professores, que busca a 

colaboração de um pesquisador para transformar o mundo da prática, visando à formação de 

qualidade dos docentes. Nessa modalidade, a voz e a perspectiva dos sujeitos envolvidos são 

consideradas como parte da metodologia da investigação, que, por sua vez, se organiza pelas 

situações relevantes que emergem do processo. Nele, o pesquisador da universidade deve 

assumir dois papéis complementares: o de pesquisador e o de participantes do grupo. Cabe a 

ele, como pesquisador, auxiliar o grupo na problematização e na localização das teorias capazes 

de ampliar a consciência dos envolvidos. Segundo Martins (2004, p. 01), “a pesquisa qualitativa 

é definida como aquela que privilegia a análise de micro processos, através do estudo das ações 

sociais individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados, e caracterizada pela 

heterodoxia no momento da análise”. A autora ressalta a flexibilidade dos métodos qualitativos. 

Acrescenta-se a concepção de que a pesquisa colaborativa “é atividade de co-produção de 

conhecimentos e de formação em que os pares colaboram entre si com o objetivo de resolver 

conjuntamente problemas que afligem a educação” (IBIAPINA, 2008, p. 25).  

O objetivo específico dessa investigação foi o de, com a pesquisa colaborativa, 

elaborar materiais didáticos geográficos desencadeando experiências formativas, com a reflexão 

e construção de conhecimentos para a elaboração desses materiais. Ou seja: buscou-se, por 

intermédio da construção coletiva, verificar a potencialidade dessa metodologia para a formação 

continuada de docentes. 

   

Desdobramentos da pesquisa colaborativa na formação e prática no ensino de Geografia 

 

 Tendo em vista o conjunto de investigações estruturadas para a elaboração colaborativa 

de materiais didáticos temáticos, são apresentados resultados explicitando sua potencialidade 

para a formação e prática no ensino da Geografia.  

a) Produção de material didático 

 

No Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação Geográfica foi instituída, em 2007, a 

Rede de Pesquisa em Ensino e Cidade - REPEC, formada por: professores da UFG e alunos 

(graduação e pós-graduação); professores da Universidade Estadual de Goiás; professores da 
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Pontifícia Universidade Católica de Goiás; professores de Geografia da Rede Municipal  de 

Ensino de Goiânia. Essa rede produziu, de 2007 a 2012, seis fascículos didáticos sobre a Região 

Metropolitana de Goiânia, com os temas: Cartografia; Bacias Hidrográficas; Espaço Urbano; 

Violência Urbana; Dinâmicas Populacionais; e  Dinâmicas Climáticas. Foi produzido, ainda, um 

encarte e um vídeo didáticos sobre as dinâmicas econômicas da RMG. 

Esses materiais didáticos foram produzidos, norteando-se pela metodologia da pesquisa 

colaborativa, com os seguintes procedimentos metodológicos: grupo focal: momento de 

discussão de dificuldades da prática docente e de demandas por matériais didáticos; formação 

de grupos de pesquisa específicos para cada material didático: professores das Universidades 

envolvidas, professores da Rede básica e alunos; levantamento, leitura de bibliografia e 

documentos: teses e dissertações sobre temas pertinentes; bancos de dados; artigos em 

periódicos e livros didáticos; organização dos dados e planejamento do material a ser escrito; 

elaboração dos materiais didáticos; oficinas de avaliação do material: apreciação e avaliação do 

material por professores das escolas de ensino básico; experimentação com alunos das escolas 

de ensino básico; reescrita a partir da experimentação; publicação e distribuição do material nas 

escolas; avaliação e acompanhamento do uso nas escolas. 

Os conteúdos dos materiais didáticos são organizados metodologicamente de maneira 

que, com sua mediação, os alunos possam ser sujeitos na construção de conhecimentos 

geográficos. Os conteúdos de cada capítulo estão estruturados em seções: 1- Converse 

comigo, o aluno/leitor é convidado a conversar sobre o tema abordado. 2 - Traços e retratos, o 

aluno/leitor começa a interagir com o assunto produzindo textos e desenhos sobre sua realidade, 

de modo a aproximar o conteúdo ao seu cotidiano. 3 - Mergulhando no tema, a temática do 

capítulo é apresentada de forma mais detalhada, com conceitos, dados e informações para a 

ampliação dos conhecimentos. 5- O que foi que eu aprendi mesmo?, o aluno/leitor tem um 

resumo do assunto estudado. 5- Antenado com a realidade, propicia ao aluno, por meio de 

fatos e eventos de sua realidade local, e/ou da indicação de sites, filmes e músicas, a 

aproximação da temática estudada ao seu cotidiano. 

 

b) Formação de professores 

 

 A formação inicial e continuada de professores de Geografia é outro desdobramento 

importante desses estudos. Na dinâmica entre os envolvidos efetivou-se metodologicamente a 

ação colaborativa, contribuindo para a formação dos professores e ampliação de saberes. O 

gráfico 1 apresenta os envolvidos nas atividades realizadas. 
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Gráfico 01 – Membros da Rede de pesquisa sobre materiais didáticos da RMG – 2007 a 
2012 
 

 

Fonte: Relatórios da REPEC. Orgs: Cavalcanti; Souza (2012) 
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Vários depoimentos dos participantes revelam sua contribuição para a formação 

profissional. São recorrentes por parte dos professores manifestações do tipo: “participar dos 

grupos de pesquisa possibilitou-nos estudar mais”; “é muito bom quando nossos colegas da 

escola reconhecem que você ajudou a escrever esse material”; “a pesquisa dá muito trabalho, 

mas é muito gratificante”.  

Por parte dos alunos, os depoimentos recorrentes nas avaliações são: “essas pesquisas 

nos permite conhecer melhor a escola e o ensino da Geografia”; “é muito bom vermos que na 

licenciatura também se faz pesquisa”; “uma pesquisa, às vezes, vale muito mais que muitas 

aulas na faculdade”.   

 

c) Aproximação entre Universidade e Escola 

 

No trabalho com um grupo focal em 2004 a 2006, identificou que, dentre os empecilhos 

para um ensino de qualidade, estão o distanciamento e a exterioridade que os professores de 

Geografia da Educação Básica mantêm com o conhecimento acadêmico. Autores como 

Straforini (2004), Callai (2001, 2003), Cavalcanti (1998, 2002) constataram que no ensino de 

Geografia ainda é precário o papel da academia na estruturação da geografia escolar, 

requerendo-se maior estreitamento dos vínculos entre os professores da escola básica e a 

produção acadêmica. Tal estreitamento tem se efetivado pela via da pesquisa colaborativa aqui 

relatada. Essa metodologia, na avaliação dos participantes, efetivou relacionamento mais 

consistente entre as instituições de ensino superior e as escolas de Educação Básica. A 

percepção desse relacionamento por parte dos componentes do grupo pode ser vista no gráfico 

2. 
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Gráfico 02 – Avaliação dos professores participantes da Rede Básica sobre a contribuição 
no trabalho - 2007-2010 

 
Fonte: Relatórios da REPEC.  (2010) 

 

 

d) Conteúdos geográficos 

 

No conjunto das pesquisas colaborativas para a produção de material didático sobre a 

RMG, objetivou-se contribuir para aprendizagens mais significativas, no ensino de Geografia, 

sobre conteúdos de cidade e urbano. Ao se trabalhar com esses conteúdos foi preciso salientar 

o papel da Geografia escolar no cumprimento de sua função social - dentre outras, formar 

cidadãos críticos e participantes.  

 Para o estudo da cidade foi fundamental referenciar-se pelos conceitos estruturantes 

do pensamento espacial da cidade e dos elementos que a produzem, como: a paisagem, a 

segregação, a produção, a circulação e a moradia (CAVALCANTI, 2001). Na geografia, a cidade 

é concebida enquanto forma e o espaço urbano enquanto conteúdo; um par dialético que se 

complementam. Nessa perspectiva, a cidade possui uma paisagem, formada por um conjunto de 

objetos socialmente espacializados e que são captados pelos sentidos dos sujeitos que nela 

vivem.  

          Outro aspecto a se destacar como potencialidade dessas pesquisas para a formação de 

professores foi a maior compreensão da espacialidade da Região Metropolitana de Goiânia, 

como resultante de vários processos e fenômenos que a produziram, dentre os quais: a 

implantação da cidade, o processo de urbanização, a expansão urbana, o desenvolvimento 

industrial. Segundo Chaveiro, Calaça e Rezende (2009), a expansão e consolidação dessa área 

tem contribuído para o crescimento de processos migratórios e de produção, aumentado a 

complexidade do espaço geográfico na Região.  
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Considerações finais 

 

Ressalta-se, para finalizar, que o intuito maior é de detectar reais possibilidades de a 

Geografia, ao voltar-se para o desenvolvimento do raciocínio espacial dos alunos, contribui 

r para a formação de cidadãos para uma vida participativa em seu espaço, em sua 

cidade. Particularmente, busca-se verificar essas possibilidades a partir dos saberes dos 

professores de Geografia. Tendo em vista os objetivos da investigação, pode-se afirmar que ela 

já apresenta resultados positivos tanto no que diz respeito à reflexão sobre os desafios da 

Geografia escolar, à divulgação dos estudos realizados no âmbito da Academia e à produção de 

materiais didáticos sobre a área escolhida, como no aspecto da integração entre Universidade e 

escola básica. Essas atividades têm significado um importante passo em direção à consolidação 

de uma prática de formação do professor de Geografia que efetivamente inclua a investigação 

na formação. 
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