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Introdução 

Esta tese contempla reflexões sobre o processo formativo do professor de Geografia. No bojo das pesquisas que têm 

por escopo a formação de professores, pretendemos contribuir, de maneira geral, com a melhoria do processo de 

formação do professor de Geografia. Considerando a especificidade desse campo disciplinar no currículo escolar, nosso 

principal objetivo é analisar a contribuição do Curso de Licenciatura em Geografia da Unimontes na formação dos 

professores para atuação nas Séries Finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, nessa área de conhecimento.  

 

Material e métodos 

Buscando um caminho metodológico mais adequado para o alcance dos objetivos propostos, adotamos uma 

abordagem qualitativa, que se justifica pelo caráter interpretativo e dialógico. Utilizamos o estudo de caso como 

estratégia de pesquisa, tendo como instrumentos metodológicos: análise documental; grupo focal e questionário semi-

estruturado que permitiram conhecer as percepções e opiniões dos sujeitos da pesquisa. Orientados pela metodologia de 

análise de conteúdo foi construído um conjunto de categorias para explicitar, de acordo com os objetivos propostos, os 

resultados alcançados. Tivemos como sujeitos desse estudo, 28 professores que graduaram-se na Unimontes no 2º 

semestre de 2005, 1º e 2º semestres de 2006 e 1º semestre de 2007 e que atuam nas escolas de Ensinos Fundamental e 

Médio do Norte de Minas, com o ensino de Geografia. 

 

Resultados 

 
Para a análise de conteúdo que nos propusemos a fazer foi fundamental elaborar algumas categorias que 

serviram como fio condutor desse estudo e nos permitiram compreender a formação inicial dos professores sujeitos e os 

desafios encontrados na sua prática docente, a saber: percurso de formação inicial em Geografia; atuação profissional e 

os reflexos da licenciatura; ensino de Geografia e ação docente sobre o conceito de lugar  

Sobre o percurso de formação inicial em Geografia, as inferências e constatações produzidas possibilitaram-

nos compreender que os professores sujeitos não desvalorizam a formação recebida no Curso de Licenciatura em 

Geografia da Unimontes, mas, consideram que os saberes necessários ao ensino na Educação Básica não se revelam, 

suficientemente. De maneira geral, esses saberes adquiridos na formação inicial não dão conta ou não satisfazem as 

questões postas pela realidade no cotidiano da prática docente. Esses professores sujeitos apresentam alguns limites na 

formação inicial, como o fato de, às vezes, o professor formador ministrar aulas fora da sua área de formação específica, 

o que para eles, dificulta o entendimento dos conteúdos.  

Quanto à relação entre os saberes disciplinares e pedagógicos, os professores sujeitos explicitam que não há 

articulação entre os conhecimentos geográficos e os conhecimentos pedagógicos. Para eles, a falta de organicidade entre 

as diversas disciplinas que compõem o currículo é o mais importante na formação inicial para exercerem a profissão 

docente. Abordam algumas disciplinas estudadas na licenciatura, de natureza específica, a saber: Cartografia e 

Geografia do Norte de Minas e algumas de conteúdo didático-pedagógico, tais como: Didática, Estrutura e 

Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio; Psicologia da Educação e Prática de Ensino e Estágio Supervisionado.  

Apesar de os professores sujeitos enfatizarem a importância da Cartografia para ser ensinada na Educação 

Básica, apontaram que tiveram dificuldades em apreendê-la na licenciatura. Alegaram motivos relacionados à 

metodologia utilizada pelos professores formadores para ensiná-la e a falta de sua reorientação para a Educação Básica. 

No entendimento desses sujeitos ficaram algumas lacunas na graduação, as quais foram forte motivo para envidarem 

esforços de superação na prática profissional. 

Constatamos que a Disciplina Geografia Norte de Minas foi bem ministrada pelos professores formadores, 

proporcionou vários trabalhos de campo na região, porém, não permitiu que seus conteúdos fossem reorientações para 

serem trabalhadas na Educação Básica. Desse modo, reconhecem que a Didática deve ser ensinado numa relação com 

os conteúdos específicos geográficos, fato que foi possibilitado somente em uma turma, ficando as demais sem 

nenhuma relação com a Geografia. Destarte, os conteúdos da disciplina Estrutura e Funcionamento do Ensino 
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Fundamental subsidiaram a compreensão da escola, o que na opinião da maioria dos professores sujeito foi significante 

à compreensão das legislações que regem a educação no país. Ao enfocarem a Psicologia da Educação percebemos de 

forma nítida, nos argumentos utilizados pelos professores sujeitos, a necessidade de essa disciplina oferecer maiores 

discussões para o conhecimento dos próprios alunos da Educação Básica em suas práticas sociais e comportamentais. 

Na concepção dos professores sujeitos, ante tais constatações, a falta de habilidade para enfrentar situações de conflito e 

violência no ambiente escolar é explicitado. A Psicologia quando voltada, de fato, para a educação pode ajudar os 

docentes na relação com os educandos.  

Em se tratando da disciplina Prática de Formação e Estágio Curricular Supervisionado, os professores sujeitos 

deixam explícito que ela representa a iniciação profissional, para aprendizagem do exercício docente. Mas, por outro 

lado essa disciplina não deu conta de revelar, suficientemente, as particularidades da atuação docente. Ao oferecer uma 

carga horária de 800 horas, não distribuiu bem as atividades para melhor aproveitamento. Destarte, não conseguiram a 

compreensão da relação teoria e prática. Para muitos, a teoria foi estudada na universidade durante as aulas e a prática 

realizada durante os estágios. É importante rever essa situação, diferentemente dessa linha de pensamento, o estágio 

“pode possibilitar aos estudantes/estagiários a realização de uma atividade teórica/prática, crítica/reflexiva sobre a 

docência, respaldada pelo referencial teórico e pelo conhecimento de uma realidade de atuação, devendo articular 

ensino, pesquisa e extensão” ANDRADE [1]. Trabalhar o estágio em forma de pesquisa é uma possibilidade de 

desenvolver posturas e habilidades na prática docente. 

A relação teoria e prática na formação inicial foi avaliada com bastante lucidez pelos professores sujeitos, ao 

enfocarem que a licenciatura lhes proporcionou aprender, em níveis variados, por um lado, conhecimentos geográficos 

específicos, e, por outro, métodos, técnicas e teorias gerais de aprendizagem nas disciplinas pedagógicas. Desse modo, 

não aprenderam, suficientemente, como ensinar Geografia na Educação Básica. Uma compreensão orgânica da relação 

entre conhecimentos específicos da Geografia e os conhecimentos pedagógicos e, ao mesmo tempo, oferecer-lhes meios 

adequados para o desenvolvimento de disposições que os levem a conceber e desenvolver uma docência sensível aos 

diversos contextos sociogeográficos da prática profissional que se faz necessária. A realidade dessa investigação indica 

o esgotamento de um modelo de formação apoiado na racionalidade técnica que simplifica e reduz as demandas atuais 

para a prática dos profissionais da educação. O trabalho docente pode parecer, muitas vezes, relativamente fácil ao 

encararmos como uma oportunidade de comunicar aos outros nossos conhecimentos e experiências. É preciso, qual seja 

o professor, da Educação Básica ou do ensino superior dominar, simultânea e integralmente os conteúdos e ter claros a 

sua significância, seu sentido pedagógico e as formas mais adequadas para ensiná-los. E para os professores sujeitos, a 

relação teoria e prática, na licenciatura, apresentavam-se desarticulados. 

Os desafios da licenciatura e sua articulação com a Educação Básica foi destacada de forma contundente pelos 

professores sujeitos, como distanciamento entre as diversas teorias estudadas nas disciplinas e a prática profissional em 

sala de aula da Educação Básica. Os desafios do processo formativo do professor de Geografia envolvem um trabalho 

qualificado, que consiste em transformar o conhecimento científico adquirido na universidade, num saber significativo 

para os alunos. Entendemos e acreditamos que é preciso conhecer com profundidade esse processo, numa relação 

dialética entre o contexto formativo e o desenvolvimento da ação pedagógica. 

  A partir da atuação profissional e os reflexos da licenciatura, procuramos verificar quais e como os saberes dos 

professores da Educação Básica estão sendo produzidos no enfrentamento do cotidiano escolar.  As experiências da 

prática profissional são marcadas, pelos professores sujeitos, como as dificuldades mais agudas no início da profissão, 

acompanhadas pelo medo, pela insegurança e pelo sentimento de despreparo profissional. Desse modo, ao ingressarem 

na profissão, os professores sujeitos se viram diante de um território desconhecido. Relacionaram esse momento como 

um choque com a realidade. Aqui, ficam claros os problemas relativos ao domínio da matéria ensinada e ao 

comportamento dos alunos. Contudo, ressaltamos que a superação dessa fase crítica da profissão e a decisão de nela 

permanecer é um momento privilegiado de crescimento profissional. A superação dos obstáculos dos primeiros anos é 

um momento decisivo na conquista da profissionalidade docente. 

Com as experiências da prática e os saberes docentes, depreendemos das análises desenvolvidas que a base de 

saberes – conhecimentos, compreensões, habilidades, disposições e valores – apropriados, transformados e produzidos 

pelos professores sujeitos no processo de formação e desenvolvimento de sua profissionalidade, extrapola o domínio 

específico do campo disciplinar em que são especialistas e que, analiticamente, além do próprio conhecimento 

geográfico e de ciências afins, essa base é constituída de conhecimentos pedagógicos gerais – sobre os currículos 

escolares, a psicologia, a sociologia da educação, as políticas educacionais, a filosofia e os fundamentos da educação, 

além daqueles adquiridos na  própria experiência profissional, que dão sustentação ao trabalho pedagógico. SHULMAN 

[2,3] TARDIF [4] GAUTHIER, et al.[5]. Fica evidenciado que os saberes adquiridos na prática docente e na 

colaboração com os pares são mais destacados e valorizados pelos professores sujeitos, sobretudo, quando adquiridos 

em outras fontes. Como na licenciatura. 



 

 

O Ensino de Geografia e ação docente sobre o conceito de lugar é destacado pelos professores sujeitos ao 

reconhecer a importância do estudo do lugar para o ensino da Geografia. Para eles, o estudo do lugar contribui para que 

os alunos compreendam a organização espacial a partir do seu cotidiano. Contudo, um dos grandes desafios a ser 

enfrentados pelos professores sujeitos está relacionado à dificuldade em trabalhar o conceito de lugar nos Ensinos  

Fundamental e Médio, o que atribuem ao fato de terem muita cobrança ao desenvolver conteúdos que deixam 

transparecer insegurança/dificuldade em trabalhar determinados conceitos/conteúdos da Geografia.  Dessa forma, fica 

entendido que a formação inicial deve dar um maior suporte ao ensino do lugar relacionado ao Norte de Minas, pois, o 

lugar possui, também, íntima relação com os aspectos culturais que marcam a sociedade, criando sua identidade. Assim, 

para esses professores sujeitos há uma grande dificuldade para trabalhar com a realidade do Norte de Minas, uma vez 

que, não dispõe de material didático que lhes dê sustentação. É preciso ressaltar que os produtos do conhecimento 

produzido na universidade sobre o Norte de Minas devem ser incorporados ao saberes dos professores da Educação 

Básica para que esses possibilitem aos educandos a construção desses conhecimentos de forma a contribuir para 

reafirmar a identidade nortemineira e contribuir, em outro nível, para a transformação da realidade. 

 

Considerações finais 

Podemos dizer que são muitos os obstáculos que a formação do professor de Geografia necessita superar para 

de fato, formar profissionais da educação que contribuam para gerar novas alternativas de vida em suas comunidades. 

Para fortalecer a licenciatura, precisamos dentre outros: promover um currículo flexível; incorporar a pesquisa e os 

processos de investigação como estratégia metodológica para trabalhar os conteúdos; relacionar teoria e prática, saberes 

disciplinares específicos da Geografia e  os didático-pedagógicos; realizar o estágio a partir da pesquisa; fortalecer o 

estudo do lugar vinculando os resultados de pesquisa da universidade ao ensino da Educação Básica; possibilitar a ponte 

com a Educação Básica na elaboração de material Didático que dê suporte aos professores para trabalhar a região Norte 

de Minas na perspectiva do lugar; promover a formação continuada dos  professores da licenciatura na perspectiva da 

formação docente; enfim, acionar estratégias que possam promover a autonomia,  emancipação e o desenvolvimento 

pessoal e profissional do professor;  
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