
EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Área Temática: 2 - Educação Geográfica 
 

Jeani Delgado Paschoal Moura 
Faculdade de Ciências Aplicadas/FCA, Unicamp/Campus de Limeira/SP 

E-mail: jeanimoura@uol.com.br 
 

Adriana Castreghini de Freitas Pereira 
Universidade Estadual de Londrina, Paraná, Brasil. 

E-mail: adrianacfp@uel.br 
 

RESUMO 
Repensar a educação geográfica na formação inicial, para a atuação como professor e/ou geógrafo, 
é o caminho para a construção da autonomia desses futuros profissionais que necessitam 
desenvolver a capacidade de atuar e operar, de forma crítica, no exercício de sua profissionalização, 
carregando em si o compromisso com a sociedade. Nosso objetivo é discutir a necessidade de 
inovações pedagógicas nos cursos de Geografia de modo geral e, em particular, da licenciatura e 
bacharelado em Geografia, da Universidade Estadual de Londrina/UEL, Paraná, Brasil, que leve em 
conta a educação geográfica dos graduandos, os quais, via de regra, chegam à universidade com 
várias lacunas em relação à sua formação básica, o que acarreta dificuldades para avançar nos 
processos cognitivos, procedimentais e atitudinais, voltados para os fenômenos de ordem 
geográfica, saberes essenciais para o exercício da profissão, tanto do geógrafo, quanto do professor 
de Geografia. A metodologia se pauta na pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-ação, cujos 
procedimentos se desenrolam a partir de investigações mediante observação e diálogo durante as 
situações-problemas e resolução de atividades simuladas propostas e realização de projetos 
educativos nos cenários da prática, como, por exemplo, aulas de campo, utilização de mapas, GPS, 
bússola, entre outros recursos para melhor apreensão do espaço estudado, além de avaliações 
permanentes sobre estas e outras práticas implantadas no âmbito da formação inicial. Como 
resultados, notamos que o tradicional esquema linear, de ensinar primeiro a teoria para depois a 
prática, tem se mostrado ineficaz, visto o distanciamento entre o discurso proferido e a realidade 
concreta pela qual os futuros profissionais atuarão. Nesse sentido, é preciso redimensionar a relação 
teoria e prática, pois na concretização de projetos realizados nos cenários da prática profissional, 
como a escola e a comunidade, os graduandos demonstraram maior envolvimento e postura 
reflexiva diante dos problemas e dos possíveis caminhos para a sua resolução. Assim, concluímos 
que o pensar pedagógico deve acompanhar a sistematização do pensar geográfico no contexto da 
formação, visto que o aporte teórico-prático deve ser indissociável para que o profissional 
desenvolva a linguagem própria da Geografia, de forma organizada, que seja potencialmente 
geradora de saberes fundamentais para a vida, de tal forma que este se insira na sociedade para 
transformá-la, assumindo um compromisso social autêntico. 
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INTRODUÇÃO 
Se a possibilidade de reflexão sobre si, sobre seu estar no mundo, associada 
indissoluvelmente à sua ação sobre o mundo, não existe no ser, seu estar no mundo 
se reduz a um não poder transpor os limites que lhe são impostos pelo próprio 
mundo, do que resulta que este ser não é capaz de compromisso. É um ser imerso 
no mundo, no seu estar, adaptado a ele e sem ter dele consciência. (FREIRE, 2011, 
19) 

 



Objetiva-se tratar da educação geográfica no âmbito da formação de profissionais no campo 

da Geografia, seja em sua atuação como professor, seja como geógrafo. Os discentes do ensino 

superior chegam às cadeiras universitárias, cada vez mais jovens e com pouca autonomia em seu 

processo de aprendizagem, o que tem levado os professores formadores a um debruçar sobre as suas 

práticas em sala de aula, no sentido de perscrutar novos caminhos para a construção da autonomia 

desses futuros profissionais que necessitam desenvolver a capacidade de atuar e operar, de forma 

crítica, no exercício de sua profissionalização, carregando em si o compromisso com a sociedade. 

Discute-se, neste artigo, a necessidade de inovações pedagógicas no processo de ensino e 

aprendizagem, nos cursos de Geografia de modo geral e, em particular, da Universidade Estadual de 

Londrina/UEL, Paraná, Brasil, que leve em conta a educação geográfica dos graduandos, os quais, 

via de regra, chegam à universidade com várias lacunas em relação à sua formação básica, o que 

acarreta dificuldades para avançar nos processos cognitivos, procedimentais e atitudinais, voltados 

para os fenômenos de ordem geográfica, saberes essenciais para o exercício da profissão, tanto do 

geógrafo, quanto do professor de Geografia.  

Algumas perguntas-problema foram levantadas no sentido de pensar as questões 

pedagógicas no ensino superior de Geografia, entre elas destacam-se: - Como estimular o estudante, 

do ensino superior, a caminhar do processo de ensino para o da aprendizagem autônoma? - Como 

criar o gosto pelo processamento analítico e relacionamento crítico e síntese da informação recebida 

(em geral fragmentada)? - Como criar as ‘pausas’ indispensáveis para fazer brotar a pergunta? Pois 

as perguntas são mais importantes do que as respostas no contexto da aprendizagem. Os alunos do 

ensino superior já não sabem mais fazer perguntas para a realidade, tampouco transformar estas 

perguntas em problemas de pesquisa (ANASTASIOU, 2013). Este exercício de fazer brotar a 

pergunta precisa começar em sala de aula, não se pode desvincular o ensino da pesquisa. 

A partir destas questões, na interação com os alunos do curso de Geografia da UEL, coloca-

se a dialogia como chave para o desenvolvimento de práticas pedagógicas, entre as quais, se 

destacam o uso de aulas de campo para a verificação empírica do mundo circundante, a 

manipulação de materiais cartográficos como mapas, GPS, bússolas, entre outros recursos para 

melhorar a apreensão do espaço estudado, além de produção de materiais didáticos, realização de 

microensino e testagem de aulas práticas nas escolas, fazendo da extensão universitária um caminho 

importante para a inter-relação entre teoria e prática e o compromisso com o desenvolvimento 

social. Nesse sentido, a educação geográfica passa pela reflexão “sobre si e sobre o seu estar no 

mundo” como propõe a epígrafe em relevo, para que o futuro profissional possa dar sentido e 

significado aos saberes apreendidos, assumindo o seu compromisso com a sociedade e consigo 

mesmo.   

 



FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 
Conhecimento é matéria de formação humana. Portanto, há de ter forte significado 
civilizador. A universidade é da sociedade humana, não restritamente do mercado 
autointeressado. Pelos conhecimentos, valores e práticas democráticas, sua missão 
histórica é formar integralmente as pessoas e, assim, contribuir para a consolidação 
e elevação do processo jamais acabado de construção da humanidade. Sem valor 
público e social, uma universidade não é universidade. (DIAS SOBRINHO, 2014, 
p. 660-661) 

 

A função docente na universidade é instigar o questionamento e a dúvida do conhecimento. 

Porém, constata-se a permanência da transmissão e da reprodução do produto da ciência nos bancos 

universitários. Embora a pesquisa e o conhecimento científico tenha avançado nas últimas décadas a 

reprodução do conhecimento (e não a sua produção) ainda é uma realidade em sala de aula no 

ensino superior. “A palavra universitária, para o ser e honrar a sua gênese, tem que procurar avaliar 

e compreender o universo de facetas que qualquer assunto apresenta. Por isso temos que estruturar o 

nosso discurso, fazendo-o passar pelo crivo do pensamento contra si mesmo e da preocupação em 

saber questionar a tese que não defendemos” (BENTO, 2014, p.719). 

Ao discutir a reforma universitária relacionada às inovações pedagógicas no ensino superior 

argentino, Lamarra (2014) mostra que houve um movimento em favor de práticas multidisciplinares 

e aprendizagens práticas que pudessem promover saberes transversais relacionados ao ‘mundo’ fora 

das universidades, apontando para a importância da extensão como um ‘laboratório vivo’ para 

realizar trocas entre ensino teórico e saberes experienciados na comunidade. O referido autor alerta 

para o momento fluido em que se vive e para o necessário debate sobre os rumos da educação em 

geral e, em especial, da universitária. 
Deseo hacer especial énfasis en el imprescindible debate sobre el futuro de la 
educación y de la universidad, ya que las políticas educativas y universitárias 
deben plantearse pensando em esse futuro. Los estudiantes de nustras escuelas 
primarias y secundarias (educación básica em algunos países) serán relativamente 
jóvenes y estarán em pleno ejercicio de sus profesiones dentro de 25/30 años? Se 
pude pensar em nuestras sociedades del 2040 o del 2050, em cuanto a 
conocimiento y a desarrollo social y productivo? (LAMARRA, 2014, p.664-5) 
 

O principal desafio é buscar a autonomia docente, cujo foco deve estar nas decisões 

pedagógicas, as quais têm força para alterar, para melhor ou para pior, a qualidade de vida dos 

estudantes. De acordo com Lamarra (2014) não se sabe como estará o mundo num futuro próximo, 

pois é incerto o que os estudantes de hoje estarão enfrentando nas próximas décadas. Cabe aos 

professores formadores questionarem sobre como será, no futuro, o mundo da vida e do trabalho 

para que repensem as suas práticas no sentido de preparar os seus alunos para este mundo incerto. 
 



A sociedade global do conhecimento é uma utopia que requer uma educação 
ampla, participativa, contínua e plural, não orientada exclusivamente à ocupação de 
postos de trabalho, mas com muita ênfase na formação da consciência social e da 
compreensão das culturas, da cooperação criativa e da expansão dos limites 
individuais como centro de ação e de direcionamento da própria vida. (DIAS 
SOBRINHO, 2014, p. 659) 
 

 A formação integral do profissional-cidadão e de sua pessoalidade está atrelada à construção 

de sua autonomia frente ao desenvolvimento da capacidade de aplicação dos saberes geográficos 

em sua multidimensionalidade, ou seja, considerando os problemas concretos da sociedade em que 

se vive. No novo paradigma da universidade o foco está no debate sobre o seu papel social via 

maior articulação com o seu entorno, pois a visão extensionista favorece a visão integral do social, 

no processo educativo articula-se a pesquisa e o ensino, visto que o conhecimento empírico volta 

para a universidade para ser submetido à reflexão, permitindo melhorar o conhecimento e torná-lo 

apropriável (BRASIL, 2006). Nesse sentido,  
La universidad debería constituirse en el ámbito principal de creatividad e 
innovación para sí misma y para la sociedade en su conjunto. Para ello debe 
superar los problemas de su escasa articulación com la sociedade, el trabajo y la 
producción; de su aislamiento con el resto del sistema educativo; de sus modelos 
académicos y de gestión tradicionales, con una muy limitada profesionalidad; de la 
rigidez de sus estructuras académicas; de la escasez de estúdios, investigaciones y 
reflexión sobre sí misma y sobre la educación superior em su conjunto. 
(LAMARRA, 2014, p. 672) 

 

 Nesse movimento amplo de construção de saberes é fundamental que os alunos extrapolem 

o nível de ouvintes, desenvolvendo a capacidade de ler, escrever, pensar e discutir ideias (VEIGA, 

1991). Saberes que devem estar articulados com a resolução de problemas reais, cujo método ativo 

deverá conter tarefas de raciocínio envolvendo a análise, a síntese, a avaliação e a auto-avaliação. 

Pois, de acordo com Anastasiou (2013), valorizar o repasse do conteúdo e a memorização para a 

prova, resgatando a memória temporária e seletiva, não garante a apreensão e a aprendizagem para 

o futuro profissional. As inovações pedagógicas em sala de aula têm como escopo incitar os 

estudantes a desenvolverem um raciocínio prático e a refletirem sobre aquilo que fizeram. Apesar 

da teoria não ocupar um lugar de destaque, na construção dos saberes práticos, balizará todo o 

processo. Assim, entende-se que a indissociabilidade entre pesquisa-ensino-extensão é essencial 

para a nova competência profissional, pois a aprendizagem dependerá de observações próprias, de 

atitudes reflexivas e questionadoras, fruto do diálogo e da integração com a realidade (BRASIL, 

2006). 

 Uma educação geográfica ampla voltada para a formação de profissionais em Geografia 

aptos a atuarem na sociedade, tem como meta a: 
 
 
 



 
 
Compreensão dos pressupostos filosóficos e epistemológicos da ciência como um 
referencial básico fundamental para a identificação, análise, interpretação e 
intervenção na sociedade e na natureza. Possibilita a formação integral do geógrafo 
e do educador, desenvolvendo a capacidade de conexão entre as áreas do 
conhecimento e suas repercussões no entendimento das interações espaço físico – 
homem, além de proporcionar uma formação profissional de qualidade e adequada 
às necessidades e demandas atuais. (RESOLUÇÃO CEPE/CA n. 0265/2009) 

 

 Para desenvolver uma educação geográfica que atenda os objetivos transcritos acima, no 

curso de Geografia da UEL, é fundamental ampliar o debate na perspectiva do currículo em matriz 

articulada, superando a fragmentação de saberes típicos de um currículo elaborado no modelo de 

grade curricular. É importante identificar as diferenças entre o currículo grade e o de matriz 

articulada, como sintetizou a professora Lea Anastasiou (2013) no quadro a seguir. 
CURRICULO GRADE  CURRÍCULO EM MATRIZ ARTICULADO 
TODO – SOMA 
O todo da grade curricular é dado de forma fragmentada 
esperando que o estudante, por si, faça as sínteses, o que 
deve aparecer no TCC. As dificuldades encontradas na 
efetivação dos mesmos podem ser pistas para 
analisarmos as dificuldades dos estudantes em chegar as 
estas sínteses.  

TODO: OBTIDO PELA ARTICULAÇÃO 
O todo da matriz articulada é planejado desde o inicio ao 
final do curso em complexidade crescente, tecendo em rede 
os saberes cognitivos (conceitos, fatos, dados etc), os 
procedimentais (aplicações destes fundamentos cognitivos 
em ações profissionalizantes) e os atitudinais (revelam as 
novas atitudes apreendidas e internalizadas, demonstrando 
aplicação dos demais saberes objetivados). 

Nota: preocupação com a nota que apenas representa 
parte da parte do todo, por parte do estudante é 
reforçada. Como é suficiente para a aprovação, a 
obtenção da média vira o objetivo e é justificada 
também pelo professor.  

Nota: deixa de ser preocupação central, direcionando esta 
para a APRENDIZAGEM. O foco da avaliação deve ser 
retrato dos produtos e processos efetivados, evidenciando 
aprendizagens feitas ou ainda a ser sistematizadas (estudo 
individual, ou em grupo, ou ainda com supervisão), visando 
as metas necessárias para seguir no curso. 

Aula típica: expositiva, chegando a palestras. Não se 
sabe o que chega e muito menos o que fica com o 
estudante depois de cada uma desta vivências.  
 

Aulas típicas: soma de estratégias ativas. A escolha das 
mesmas, incluindo naturalmente a expositiva dialogada, 
objetiva exigir e envolver o estudante para a sistematização 
do pensar, do uso intencional e qualitativo do cérebro, 
através de diversas operações de pensamento, programadas 
por complexidade crescente.  

Professor: conhece e domina sua disciplina, sendo 
responsável por ela. Cumpre ações isoladas, na maior 
parte das vezes desconhecendo a totalidade dos saberes, 
autores, experiências, etc, que o estudante vivencia nas 
demais disciplinas.  

Professor: conhece e domina sua disciplina e inicia um 
percurso de compreensão de todos os saberes curriculares, 
começando pelos que lhe são diretamente próximos, pela 
interdependência. Atua como sujeito responsável de um 
colegiado docente que, como um todo organizado e 
articulado, se responsabiliza pelas aprendizagens e pelas 
superações de fragilidades na aprendizagem dos estudantes.  

Aprender: exige ficar em silêncio, prestar atenção, ouvir 
e repetir o conteúdo. Perguntar nas horas combinadas ou 
determinadas. Evitar conversas. 

Apreender: é apropriar-se dos novos saberes, usando todos 
os neurônios para isto. Deverá ser capaz de explicar o 
apreendido, oral e por escrito, aplicando-o em situações 
problemas diversos. Identifica o que sabe e o que ainda falta 
saber nas unidades estudadas. Busca informações e traz 
dúvidas para as aulas. Constrói conhecimento a partir do 
que já sabia, organiza e transfere para o que ainda precisa 
saber, agindo na construção das relações e nexos 
necessários, avaliando-se continuamente. Exerce 
metacognição. 

Verificação dos saberes:  centrada no conteúdo passado 
pelo professor e textos indicados para estudo, visando a 
repetição dos elementos chaves.  

Verificação dos saberes:  centrada nos elementos chaves, 
tanto os das aulas expositivas dialogadas ou outras 
estratégias, como de desafios elaborados em problemas ou 
casos, onde a aplicação crítica destes saberes se faz 



presente. É capaz de resolver problemas e lidar com o 
“novo” 

Processo e produtos: existe um modelo de processo do 
fazer que deve ser apropriado, gerando produtos 
similares de percepção e ação.  
 

Processo e produtos: nas aprendizagens relacionais, embora 
alguns processos sejam objeto de demonstração, valoriza-se 
a construção de novos processos. Nas aprendizagens 
procedimentais, os processos são modelados. Admitem-se 
produtos e processos diferentes 

Graduação: visa graduar o estudante em profissional. 
Como não é habitualmente vista como formação inicial 
de nível superior para uma profissão, os professores se 
preocupam em dar tudo, intensificando as aulas 
expositivas que rendem mais para passar conteúdos. As 
médias, revisões de provas, trabalhos complementares e 
ações em geral estão direcionadas a obtenção da média 
para a conclusão do curso e diploma.  

Graduação vista como fase dos estudos iniciais de nível 
profissional superior. O quadro teórico e prático global e 
articulado precisa ser seletivo nos conteúdos, enfatizando e 
organizando os essenciais por complexidade crescente, pelo 
limite de carga horária do curso e pela visão do tempo 
necessário na introdução, fundamentação e sistematização 
dos saberes por parte dos estudantes.  

Conteúdo – cada professor se responsabiliza pelo 
conteúdo de sua disciplina, desejando apresentar ao 
estudante tudo que considera importante para a 
profissão. O foco é feito nos saberes cognitivos (quadro 
teórico). 

Conteúdos: como o professor tem visão da complexidade 
crescente dos saberes e da rede relacional do curso, fica 
mais direcionado ao que é essencial naquele momento do 
curso, podendo gastar tempo com ações de aprendizagem 
dos estudantes em aula. Há equilibração e conhecimento e 
adequação entre os saberes cognitivos, procedimentais e 
atitudinais, em rede, em cada fase do curso.  

   Org. Profa. Léa das Graças Camargos Anastasiou (2013) 
 
  Observa-se que no formato de matriz articulada há uma conexão entre os saberes cognitivos, 

procedimentais e atitudinais (ZABALA, 1998) frente à proposta de resolução de saberes práticos 

voltados à futura profissionalização, sem descuidar da formação pessoal do profissional-cidadão.  
O processo de aprendizagem torna-se um desafio permanente para o professor, que 
deve ter a preocupação de contribuir para desenvolver a capacidade, nele próprio e 
no aluno, de pensar, refletir, criticar, criar etc. E não deveria ser esse sempre o 
papel do professor? Caso contrário, tanto ele quanto o aluno serão seres de 
existência passiva na sociedade. (CASTELAR, 2005, p.222) 
 

 As estratégias ativas de ensino estão voltadas para o aluno como centro da aprendizagem, ou 

seja, considerando-os sujeitos ao longo de todo o processo formativo em um momento em que os 

universitários, segundo Moura (et al, 2014), apresentam imaturidade na forma de conduzir a sua 

aprendizagem, além de sérios problemas de escrita e oratória, entre outras fragilidades, que 

prejudicam o processo de ensino e aprendizagem acadêmica e sua futura atuação profissional. Nesse 

contexto de ensino universitário apresentam-se por meio dos materiais e métodos os caminhos 

traçados para promover um ensino ativo em que o aluno seja melhor orientado em suas 

aprendizagens. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia se pauta na pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-ação, cujos procedimentos 

se desenrolam a partir de investigações mediante observação e diálogo durante as situações-

problemas e resolução de atividades e projetos educativos nos cenários da prática. É importante 

destacar que, apesar das atividades serem tradicionais no âmbito das estratégias de ensino, 



considera-se inovações pedagógicas a forma como se tem buscado conduzir as ações junto aos 

alunos de diferentes séries do curso de Geografia da UEL, participantes de projetos de pesquisa, 

ensino e extensão, colocando-os diante de situações-problemas que levam ao desenvolvimento da 

capacidade de aplicação dos saberes geográficos apreendidos ao longo do curso. Quanto mais ativa 

for a estratégia, melhor será a mobilização e o desenvolvimento de habilidades cognitivas, 

procedimentais e atitudinais. Entre as estratégias aplicadas que auxiliam na transição de um 

currículo em grade para um formato de matriz articulada, destacam-se: 1) Trabalhos de campo para 

levantamentos de dados empíricos, com uso de técnicas de entrevistas semi-estruturadas, 

observações e registros fotográficos in loco;  2) Produção de materiais didático-pedagógicos como 

maquetes, mapas entre outros recursos para aplicar conceitos geográficos e ambientais; 3) 

Manipulação de recursos tecnológicos, como a bússola, o GPS e mídias com fins didáticos; 4) 

Planejamento de aulas e aplicação na comunidade externa; 5) Microensino, a partir de aulas 

simuladas na universidade para testagem de materiais inovadores de ensino; 6) Grupos de estudo e 

aulas em laboratórios; 7) Produção de textos e portfólios reflexivos contendo avaliação e auto-

avaliação das estratégias implantadas. 

Na sequência das imagens (Figuras 1 a 5) observam-se a concretização de alguns exemplos 

de metodologias ativas com alunos de diferentes séries e integrantes de projetos de ensino, pesquisa 

e extensão do Curso de Geografia da UEL, compondo um arcabouço teórico-prático de atividades 

dinâmicas que representam o esforço da equipe de ensino em promover inovações no âmbito da 

formação profissional, com contribuição para o bacharel e o licenciado em Geografia. 

Os trabalhos de campo são práticas correntes no curso de Geografia e representam o carro-

chefe das metodologias ativas que são utilizadas para despertar, nos graduandos, o gosto pela 

pesquisa e pelo exercício da futura profissão. Para Moura e Tomita (2014), os trabalhos de campo 

são essenciais para o estudo de Geografia pela oportunidade de reforçar a compreensão da inter-

relação dos elementos da natureza entre si e com o homem. A prática desta atividade demonstra a 

possibilidade de integração entre os múltiplos saberes, auxiliando a compreensão da complexidade 

do espaço geográfico em diferentes contextos da realidade. Como metodologia, aguça a observação 

direta e a experimentação, permitindo desenvolver múltiplos olhares sobre os elementos da 

paisagem e dos lugares, o que desperta o senso crítico, investigador e interesse pela produção 

científica. 

 Nesse sentido, os trabalhos de campo realizados em diferentes espaços e tempos se 

revelaram como meios importantes para a articulação do conhecimento geográfico, mediante inter-

relação entre teoria e prática. Dentre as técnicas mais utilizadas e que possibilitam enriquecer a 

investigação in loco, destacam-se as entrevistas semi-estruturadas, as observações mediadas e os 



registros fotográficos por terem funções pedagógicas ao estimularem a escuta, o olhar, a fala, o tato 

com os lugares explorados e, por conseguinte, aguçarem diferentes leituras de mundo. 

   

  
Figura 01: Visita a horta e ao orquidário – em trabalho de Campo na Escola da Fundação Bradesco, Paranavaí/PR 
(2012) e na Mata dos Godoy, Londrina/PR (2014), realizado com alunos do Curso de Geografia/UEL. 
Foto: arquivo pessoal. 

 

A produção de materiais didático-pedagógicos como croquis, maquetes, mapas, entre outros 

recursos, são utilizados para testar a aplicação de conceitos geográficos e ambientais. A figura a 

seguir mostra o esboço de um percurso realizado na universidade com a utilização da bússola com o 

objetivo de trabalhar os conceitos que balizam a orientação cartográfica. 
 

 
Figura 02: Atividade de Orientação Cartográfica com uso de bússola, por alunos de Geografia/UEL. 
Foto: PEREIRA, Adriana Castreghini de Freitas (2014). 
 



Muito significativo para a aprendizagem profissional é o processo de planejamento de aulas 

e a respectiva aplicação na comunidade externa, além da constante práticas vivenciadas ao longo do 

curso em forma de microensino mediante aulas simuladas para testagem de materiais inovadores de 

ensino. Como demonstram as imagens a seguir, os licenciados aplicando aula de campo e discussão 

teórica em sala de aula, ambas como resultado de um processo permanente de estudos, discussões, 

reflexões, planejamento e simulações na universidade. 

 
Figura 03: Licenciandos em atividade de campo com escolares, no Córrego do Leme, Londrina/PR e em atividade de 
sala, no Colégio Andréa Nuzzi, Cambé/PR (2012). 
Foto: arquivo pessoal. 
 

Nas imagens a seguir, observa-se o resultado de um trabalho realizado por alunos da 

graduação em interação com escolares cujo foco foi abordar a educação ambiental por meio de 

oficinas para a construção de lixeiras que foram usadas para descarte de materiais secos em sala de 

aula e o sistema de captação da água da chuva, com calha construída com garrafas pet. 

   
Figura 04: Lixeiras produzidos com reutilização de materiais descartáveis e construção de um sistema de captação da 
água da chuva com PET (2013). 
Foto: arquivo pessoal. 
 

 A seguir são apresentados dois momentos importantes da formação profissional, na primeira 

o grupo de estudos denominado Café com Leitura, com reuniões quinzenais para discussões de 

obras estudadas na perspectiva da fenomenologia e, na segunda imagem, alunos do Programa 



Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/UEL) em diálogos mediante dinâmica 

reflexiva. 

 
Figura 05: Grupo de Estudo – Café com Leitura com a visita do prof. Marandola Jr./UNICAMP (2014) e dinâmicas de 
grupo com licenciandos de Geografia/UEL (2013). 
Foto: arquivo pessoal. 
 

A implementação destas atividades no ensino superior foi possível graças ao 

acompanhamento e orientação dos professores formadores, os quais têm colocado em prática o 

“desafio da expectativa” ao estimular o outro a ter vontade de aprender sempre, se colocando como 

verdadeiros motivadores dos futuros profissionais, “[...] seja no processo de formação de leitores 

críticos, seja na formação de pessoas melhores e, profissionalmente, capacitadas a contribuírem 

com a transformação social, em algum grau” (MOURA, 2013, p. 25). 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES  

 

Como resultados, observou-se que a educação geográfica não se desenvolve apenas pela 

teoria professada em sala de aula na universidade, mas prescinde de atividades que estimulem os 

acadêmicos e os ajudam a decidir sobre o futuro de sua profissionalização. As inovações 

pedagógicas que se tem experienciado no âmbito da formação de profissionais em Geografia tem se 

revelado como momentos de descoberta para os alunos. É possível perceber que o tradicional 

esquema linear, de ensinar primeiro a teoria para depois a prática, tem se mostrado ineficaz 

(ANASTASIOU, 2013), visto o distanciamento entre o discurso proferido e a realidade concreta 

pela qual os futuros profissionais atuarão. Nesse sentido, é preciso redimensionar a relação teoria e 

prática, pois na concretização de projetos realizados nos cenários da prática profissional, como a 

escola e a comunidade, os graduandos demonstraram maior envolvimento e postura reflexiva diante 

dos problemas e dos possíveis caminhos para a sua resolução.  



As avaliações permanentes sobre as práticas implantadas no âmbito da formação inicial, 

levaram a refletir sobre o potencial das estratégias didáticas, no ensino superior, para o 

desenvolvimento da capacidade de aplicação dos saberes geográficos no campo profissional. Assim, 

conclui-se que o pensar pedagógico deve acompanhar a sistematização do pensar geográfico no 

contexto da formação, visto que o aporte teórico-prático deve ser indissociável para que o 

profissional desenvolva a linguagem própria da Geografia, de forma organizada, que seja 

potencialmente geradora de saberes fundamentais para a vida, de tal forma que este se insira na 

sociedade para transformá-la, assumindo um compromisso social autêntico. 
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