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Introdução 

Toda instituição do ensino superior que prima pela qualidade tem como meta desenvolver ações de Ensino, Extensão e 

Pesquisa. Os profissionais que optam em trabalhar com Projetos de Extensão, sabem dos grandes desafios, a saber, 

pouco ou nenhum recurso e dificuldades de obter bolsas para os acadêmicos. No entanto,  em geral os Projetos de 

Extensão conseguem bons resultados, benefícios imediatos a sociedade. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo 

apresentar resultados da Pós-Graduação Latu Sensu "Geografia Escolar", desenvolvida no Projeto de Extensão 

intitulado “Práticas Pedagógicas: Reflexão e Ação da Licenciatura em Geografia na Universidade Estadual de Montes 

Claros  (Unimontes)”. A especialização foi ofertada sem custo aos participantes, professores que atuam na educação 

básica. O curso priorizou trabalhar práticas da realidade do docente, sem perder de vista os conteúdos científicos, os 

docentes da Unimontes que ministraram as aulas compartilharam muitas informações com provavelmente refletirá no 

ensino de Geografia da educação básica.   

 

Material e Métodos 

A abordagem metodológica consistiu em levantamento bibliográfico e apresentação de resultados da Pós-Graduação  

Latu Sensu "Geografia Escolar". O estudo faz parte do Projeto de Extensão "Práticas Pedagógicas: Reflexão e Ação da 

Licenciatura em Geografia na Unimontes", vinculado ao Laboratório de Educação Geográfica e Estudos Populacionais 

do Departamento de Geociências  da Unimontes.  

 

Resultados e Discussão 

Desde de 2010 o Projeto Práticas Pedagógicas: Reflexão e Ação da Licenciatura em Geografia Unimontes iniciou suas 

ações junto a comunidade acadêmica e com professores que atuam na educação básica, onde foi possível identificar 

deficiências em determinadas áreas do saber geográfico, além do vácuo entre o que se ensina na universidade e a 

transposição didática. Para Callai [1] os cursos de licenciatura estão cada vez mais distantes da realidade da educação 

básica, assim ao ingressar no mercado de trabalho o docente percebe grandes desafios em desenvolver atividades que 

oportunize o processo de aprendizagem.  

 

Neste contexto, surgiu a Pós-Graduação Latu Sensu em Geografia Escolar, com o intuito de desenvolver ações de 

formação continuada que promova a melhoria do ensino de Geografia,  uma opção para docentes que estivessem 

atuando no ensino fundamental e médio. No entender de Mendonça [2] a formação continuada em Geografia é 

essencial, uma vez que é uma disciplina em constante transformação. A Geografia é abrangente e ao mesmo tempo 

complexa, pois, aborda questões físicas e humanas em escala do local ao global. 

 

Em 2012, elaborou-se o Projeto da Pós-Graduação Latu Sensu em Geografia Escolar, o mesmo foi aprovado pelo 

Departamento de Geociências e pela Resolução Nº 206 – CEPEx/2012. No processo de seleção priorizou-se licenciados 

que atuam em escolas da educação básica com a disciplina de Geografia e áreas afins, foram ofertadas trinta vagas. O 

curso foi todo gratuito, sendo que os profissionais que ministraram as disciplinas não receberam remuneração, nem foi 

considerada carga horária, ou seja, foi um trabalho totalmente voluntário de mestres e doutores.  

 

As disciplinas foram ministradas nas sextas-feiras no período noturno (cinco horas / aulas) e nos sábados no matutino 

(cinco horas / aulas) e vespertino (cinco horas / aulas). O curso tem início em fevereiro de 2013 e finalizou em julho de 

2014, as aulas aconteceram de quinze em quinze dias, mas em função da falta de espaço físico, o calendário teve 

pequenas alterações, em alguns casos aulas em finais de semana sequenciais.  



 

 

 

Foram ofertadas doze disciplinas:  Metodologia do Ensino Superior em Geografia; Geopolítica  mundial; Bases Físicas 

do Norte de Minas: estrutura geológica e clima; Pesquisa na Prática Docente de Geografia; Categorias Geográficas na 

educação básica; Produção de Material Didático; Geografia no Currículo Escolar; Cartografia escolar; Metodologias 

Inovadoras na Educação Geográfica; Geografia urbana e rural do Norte de Minas; Evolução do Pensamento Geográfico 

e Educação Ambiental no Norte de Minas.  

 

As disciplinas contemplaram atividades práticas, lúdicas, trabalho de campo, elaboração de textos, cartilhas, confecção 

de material didático, entre outras. O uso das novas tecnologias aplicadas ao ensino de Geografia possibilitou desvendar 

a riqueza de material que o professor tem com o uso da internet. Quanto a carga horária de cada disciplina foi de 30 

horas, portanto, a carga horária total do curso equivale a 360 horas.  

 

A proposta do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi um artigo científico, elaborado a partir de intervenção 

pedagógica na educação básica. A atividade avaliativa de intervenção possibilitou aos participantes do curso 

desenvolver uma pesquisa com aplicação voltada para o ensino, constituindo assim uma experiência inovadora, pois 

muitos professores concluíram a graduação com uma estrutura curricular que não previa a escrita de TCC. A temática  

foi escolhida pelo cursista, com orientação de um profissional da Unimontes tanto na excecução das atividades e 

elaboração da redação final. A diversidade de temas (Quadro 1) escolhidos e a qualidade dos trabalhos reflete a 

importância de ações extensionista ultrapassar o espaço da universidade. Apesar do esforço da equipe de professores na  

realização da Pós-Graduação Latu Sensu em Geografia Escolar, o livro com os artigos produzidos não foi publicado por 

falta de verba.   

 

Conforme já foi mencionado foram ofertadas 30 vagas no curso de especialização em Geografia Escolar, a maioria 22 

concluiu com sucesso. No entanto, ao longo do curso quatro pessoas desistiram, sendo que uma foi aprovada em 

concurso da Polícia Civil e abandonou a carreira de magistério, uma triste realidade no Brasil. Muitos profissionais que 

concluíram licenciatura desistem da docência em função dos baixos sálarios e das condições de trabalho. Um outro 

cursista desistiu, pois foi aprovado em concurso para professor em Brasília- DF, a distância impossibilitou concluir a 

especialização, quanto os demais abandonaram por questões pessoais. Três cursistas foram reprovados por não 

comparecerem nas aulas das disciplinas Categorias Geográficas na educação básica; Produção de Material Didático e 

Educação Ambiental no Norte de Minas. Os mesmos poderão cursar disciplinas afins no âmbito da Unimontes e 

concluírem a especialização.  

 

Outro aspecto importante de ser mencionado é que no início do curso, todos estavam atuando na educação básica, 

porém, no final menos de dez por cento permanecem em sala de aula. O abandono da docência se deve a fragilidade da 

carreira; por serem aprovados em concursos em outras áreas; busca de emprego com melhor remuneração, enfim, pode-

se inferir que há um abandono da profissão por parte das pessoas que estão qualificadas para excercer o magistério. No 

Brasil, a educação escolar  ainda não foi colocada em pauta como prioridade, assim, muitos profissionais são 

desistimulados e optam pelo abandono do magistério. 

   

 

Considerações finais 
 

A Pós-Graduação Latu Sensu em Geografia Escolar possibilitou aos docentes de Geografia aprimorar de forma 

contextualizada seus conhecimentos sobre várias temáticas abordadas na educação básica. O profissional com certeza 

será capaz de identificar, pesquisar e propor alternativas na metodologia de ensino, fazendo uso de diferentes recursos 

didáticos. Acredita-se que o curso representa uma oportunidade de reflexão do ensino geográfico diante das mudanças 

ocorridas no espaço geográfico numa abordagem interdisciplinar.  

 

O  curso  possibilitou trocas de experiências, reforçou a necessidade de reflexão do professor no seu cotidiano, ampliou 

o horizonte geográfico, pois além do embasamento teórico também foi possível a prática. Assim, pode-se pontuar que 

apesar dos desafios de desenvolver ações de Extensão, elas são necessárias e muito ricas. No entanto, é urgente que a 

universidade e agências de fomentos ampliem a ajuda com recursos, carga horária aos profissionais que tem interesse de 

atuar em Projetos de Extensão, uma vez que na Pesquisa há mais flexibilidade e disponibilidade de recursos financeiros. 
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Quadro 1: Títulos dos Trabalhos de Conclusão de  Curso- Pós Graduação Geografia Escolar 

O ensino da educação ambiental e o seu reflexo nos alunos da educação básica 

Algumas contribuições da intervenção local como prática pedagógica da Geografia escolar no ensino fundamental. 

Construindo uma consciência ambiental através do ensino de geografia na educação básica 

A contribuição do ensino de Geografia para a compreensão da importância do saneamento básico para a sociedade: uma 

análise da Escola Estadual Professor Alcides De Carvalho 

Conceitos de município, cidade e distrito no ensino básico na Escola Estadual Belvinda Ribeiro no ano de 2013. 

Educação ambiental: a bacia hidrográfica como recorte temático em projeto de intervenção no ambiente escolar 

A música e o ensino de Geografia: um novo olhar sobre os problemas ambientais no município de Pirapora-MG 

Ensinando geografia através da oficina batata quente professora  

O lúdico e a sua aplicabilidade pedagógica nas aulas de Geografia  

O ensino da geografia nos anos iniciais do ensino fundamental 

A educação ambiental como conteúdo das escolas públicas: interação do espaço rural/urbano através de troca de 

experiências sustentáveis 

A importância dos recursos audio-visuais na construção do ensino-aprendizagem da Geografia 

A Geografia cultural na sala de aula: estudando as festas de agosto de Montes Claros/MG. 

Geografia escolar: o uso de jogos no estudo da América  

O processo de ensino aprendizagem em Geografia no ensino fundamental: aplicativos da categoria paisagem 

Geopolítica das drogas, a intervenção estadunidense na Amazônia internacional: uma temática da Geografia no ensino 

básico  

Educação ambiental através da alimentação alternativa: uma experiência na educação básica 

Circuito de estudos na cidade  de Montes Claros: proposta para o ensino de Geografia  

Cinema nas aulas do EJA: ensino e aprendizagem de Geografia a partir de novas alternativas metodológicas 

Possibilidades e limites do estudo da cartografia na escola de ensino fundamental  

A relevância do uso de jogos como ferramenta metodológica para aprendizagem da alfabetização cartográfica 

Educação ambiental no ensino médio: trabalhando o uso sustentável da água para a  formação de jovens defensores do meio 

ambiente 

      Fonte: Relatório final da Pós- Graduação Geografia Escolar Org: FONSECA, G.S,2014 

 


