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Conforme nos apresenta Marli André (2009), nos estudos relativos à 

temática formação de professores no Brasil, a categoria formação continuada

reúne abordagens em torno de três aspectos, a saber: a concepção de 

formação continuada, propostas dirigidas ao processo de formação 

continuada e o papel do professor e da pesquisa neste processo. 

A fim de apresentar resultados parciais de pesquisa desenvolvida no 

âmbito do Núcleo de Ensino da UNESP/Ourinhos, especificamente sobre o 

aspecto “concepção de formação continuada”, busca-se contribuir para a 

ampliação do conhecimento sobre a formação do professor, focando o de 

Geografia.

Os resultados apresentados neste texto referem-se apenas a um dos 

aspectos analisados quando do desenvolvimento de projeto integrado de 

pesquisa, desenvolvido desde o início do ano de 2010, no âmbito do Núcleo 

de Ensino da UNESP/Ourinhos, sobre o perfil dos professores de Geografia 

das redes públicas de ensino do município de Ourinhos/SP.

Inicialmente serão apresentados alguns dados gerais sobre o perfil 

dos professores, para situar o contexto em que formulam suas concepções. 

Em seguida, apresentaremos os dados sobre as considerações dos 

professores sobre formação continuada, e, por fim, serão apontadas algumas 

reflexões, no que diz respeito aos aspectos mais importantes dos dados 

reunidos.

1. Dados gerais sobre o perfil dos professores de Geografia do 
município de Ourinhos/SP

Atualmente as redes públicas de ensino estadual, municipal e uma 

delas caracterizada como Centro de Educação Tecnológica, contam com 26 

professores efetivos de Geografia distribuídos em 15 escolas, conforme 

demonstrado na figura 01.
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Figura 01: Escolas envolvidas na pesquisa
Org.: MELLO; CARVALHO (2011).

Durante o período de realização das entrevistas notou-se grande 

quantidade de professores substitutos lecionando a disciplina de Geografia 

nas escolas, fato explicado pelo baixo quadro de efetivados, uma vez que, 

mais da metade das escolas possuem apenas um professor efetivo de 

Geografia e destas, a maioria atendem tanto ao Ensino Fundamental II, 

quanto ao Médio.

Assim, diante dos efetivados, fez-se saber sobre o tempo em que 

trabalham naquela escola, pois, um professor que há vários anos leciona 

numa mesma instituição, é conhecedor afinco da realidade dos alunos que 

atende, além de estar ciente sobre a organização dos meios de trabalho 

escolar, sente-se como parte atuante na construção da história desta 

instituição, pois, mantém laços afetivos com o local e a equipe de trabalho, 

sendo passível, então, de contribuir significativamente na estrutura 

organizacional e no cumprimento das atribuições.
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Figura 02: Quantidade de professores efetivos de Geografia por escolas
Org.: MELLO; CARVALHO (2011).

Assim, com relação ao tempo de docência na escola, grande parcela 

dos professores trabalha na escola à considerável tempo, fato que os torna

mais íntimos da realidade deste ambiente, sendo capazes de auxiliar na 

organização do trabalho e tomar decisões seguramente, visto que, seu 

vínculo tende ao estreitamento. Aos professores que detém menos de cinco 

anos de trabalho na mesma escola, acredita-se estarem no processo de 

reconhecimento específico do ambiente, da estrutura, passando por um 

processo de entendimento sobre a dinâmica daquela escola. No entanto, isto 

não restringe a dizer que o professor não tenha mais anos de docência em 

outras instituições e traga consigo aprendizagens anteriores, conhecimento 

de situações antecedentes que podem contribuir na adaptação da nova 

escola.
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Figura 03: Tempo (em anos) que cada professor, trabalha na escola
Org.: MELLO; CARVALHO (2011).

No que diz respeito à formação dos professores, ocorre que 100% são 

licenciados em Geografia e por instituições de ensino de natureza particular,

fato associado à existência no município de curso de licenciatura em 

Geografia, com duração de três anos, a mais de 20 anos.

Além disso, 65% dos professores concluíram a graduação a mais de 

22 anos, fato que pode ser interpretado, num primeiro momento, como 

necessário e constante a busca pela sua formação continuada, em especial 

quanto à Geografia, pois, esta ciência passou por várias mudanças, em 

especial a partir da década de 1990, ao considerar o lugar, o território, a 

identidade, o sujeito entre outros como categorias relevantes para a 

compreensão da realidade social (MORAIS; OLIVEIRA, 2010).

De acordo com Castellar, por tratar-se de professores mais antigos
a visão que eles têm está relacionada à geografia que eles 
estudaram há muitos anos atrás, ou seja, ainda descritiva e 
fragmentada. Por outro lado, os que entraram na rede mais 
recentemente sofrem o efeito de, muitas vezes, terem tido uma 
formação inicial, a graduação, precária. A formação desses 
professores está estruturada em cursos de licenciatura curta com 
complementação em Geografia ou em História (1999, p. 55)
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Figura 04: Tempo (em anos) de conclusão da graduação
Org.: MELLO; CARVALHO (2011).

E, se, conforme Libâneo (2004, p. 227-228) “A formação continuada é 

o prolongamento da formação inicial visando ao aperfeiçoamento profissional 

teórico e prático no próprio contexto de trabalho e ao desenvolvimento de 

uma cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional”, podemos 

nos indagar quais as conseqüências para o ensino de Geografia da falta de 

condições necessárias na formação inicial, como por exemplo, a ausência da 

pesquisa como atividade fundamental para a formação docente, ou por 

caracterizar-se como licenciatura curta, não haver o oferecimento prolongado 

de várias disciplinas.

Como apontam os fatos, nem sempre as faculdades ou universidades 

particulares contemplam nas atividades de formação inicial à pesquisa, 

sobrepondo o ensino à investigação acadêmica. Assim, os professores de 

Geografia das redes públicas de ensino do município de Ourinhos, nem 

sempre puderam estabelecer relação entre a pesquisa acadêmica e o ensino, 

na formação inicial, sendo esta uma importante preocupação que acompanha 

os professores envolvidos na pesquisa.

2. Concepções dos docentes sobre formação continuada do professor 
de Geografia
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As entrevistas semi-estruturadas, constando de 24 perguntas, 

conforme Mello; Carvalho (2011), foram aplicadas no período de 05 à 13 de 

abril de 2011, junto ao universo docente. Elas ocorreram, preferencialmente, 

nos horários de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) ou nos horários de 

estudo coletivo (HEC), conforme denominação de cada escola. 

Com relação às concepções de formação continuada dos 

professores de Geografia, elaborou-se a seguinte questão problematizadora: 

O que você entende por formação continuada do professor de Geografia?

Os entendimentos sobre esta problematização, são apresentados no 

gráfico 05.

Figura 05: Entendimento dos professores sobre formação continuada do professor de 
Geografia
Org.: MELLO; CARVALHO (2011).

Pelos dados coletados, a investigação aponta que a maioria dos 

professores, 73%, atrelam o termo formação continuada à frequentar cursos 

de capacitação, atualização, ou aperfeiçoamento, em especial aqueles 

referentes à Geografia. 

Outros, 15%, entendem que a formação continuada existe a partir da 

atualização das novas práticas pedagógicas, focando o significado apenas 

para “o como fazer” o trabalho docente em sala de aula, relatando que 

manter-se em formação contínua é a busca por novas maneiras de 

encaminhar os conteúdos escolares.
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Já para 8% dos docentes, a formação continuada não é apenas 

atualização dos conteúdos curriculares de Geografia, mas também o saber 

sobre as práticas pedagógicas, nos quais propiciam, ao professor, a reflexão 

do seu trabalho docente.

A pesquisa apontou também que apenas para um professor 

entrevistado, representando 4% do total, a formação continuada do professor 

de Geografia é inexistente, pois, acreditando que esta deva fazer parte da 

agenda organizacional da escola e sendo a escola local de ocorrência das 

relações de trabalho e humanização, frisa que é dever desta, respaldada num 

governo que vise qualidade no ensino e na educação, proporcionar 

aperfeiçoamento aos professores, logo, por lecionar numa escola em que 

esta situação não ocorre constantemente, assinala então que, o entendimento 

por formação continuada é a sua inexistência.

Sobre a importância de o professor participar da dinâmica 

organizacional da escola, Castellar (2010, p. 40) sustenta:

A partir das mudanças e tomadas de consciência do seu papel 
na escola, espera-se mudanças na formação docente, pois, o 
professor se configura num dos principais atores da escola, É 
necessário que ele entenda a importância de trabalhar com 
projetos coletivos, que conheça a dimensão cultural da 
comunidade escolar e o local onde a escola está inserida, enfim, 
devem ser efetivadas alterações que assegurem uma articulação 
entre os fundamentos teóricos e a prática cotidiana.

Logo, a partir do momento que o professor envolve-se profundamente 

no ambiente escolar, participando de reuniões, discutindo a conjuntura 

organizacional, fazendo tomadas de decisões, terá a oportunidade de um 

convívio com os demais agentes pedagógicos que preenchem o meio escolar, 

proporcionando a reflexão sobre sua prática docente. Desta forma, visualizará 

a escola como um espaço em que sua formação continuada também possa 

ser fomentada, como ilustra Libâneo:

A formação continuada consiste em ações de formação dentro 
da jornada de trabalho (ajuda a professores iniciantes, 
participação no projeto pedagógico da escola, entrevistas e 
reuniões de orientação pedagógico-didática, grupos de estudo, 
seminários, reuniões de trabalho para discutir a prática com 
colegas, pesquisas, mini-cursos de atualização, estudos de caso, 
conselhos de classe, programas de educação a distância, etc.) e 
fora da jornada de trabalho (congressos, cursos, encontros, 
palestras, oficinas). Ela se faz por meio de estudo, da reflexão, 
da discussão e da confrontação das experiências dos 
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professores. É responsabilidade da instituição, mas também do 
próprio professor, porque o compromisso com a profissão requer 
que ele tome para si a responsabilidade com a própria formação 
(2004, p. 229).

3. Alguns apontamentos e alguns caminhos possíveis

Acreditamos que, se no processo de formação (inicial e continuada) a 

dúvida é permanente e o conhecimento um processo que se refaz 

constantemente, é necessário que nos cursos de formação de professores, os 

alunos possam vivenciar o ensino como processo, fazendo a relação entre 

ensino e pesquisa e também a extensão, entendendo de forma dinâmica o 

contexto histórico onde esse processo é produzido, para que ele seja também 

um agente de transformação das práticas escolares. 

Quanto à relevância da pesquisa na formação dos professores, Ludke 

(1986), retoma o conceito de professor pesquisador tratado por Pedro Demo, 

entre outros autores, quando enfatiza o caráter indispensável da pesquisa 

para o trabalho docente. Assim, a pesquisa é o princípio científico educativo. 

Desta forma, as necessidades detectadas na pesquisa, apontam para 

a construção de uma forma de ensinar e aprender, que não dissocie o ensino 

da pesquisa, pois, “[...] o exercício da pesquisa precisaria ser incentivado, 

num contexto em que estaria faltando tradição de pesquisa [...].” (OLIVEIRA, 

2008, p. 153).

Neste sentido, o Núcleo de Ensino da UNESP/Ourinhos pode 

contribuir para a formação continuada dos professores de Geografia do 

município e região, incentivando a produção de pesquisa pelo professor sobre 

sua prática docente, e também favorecendo a participação em eventos 

científicos, como seminários, mesas temáticas, encontros, mini-cursos, entre 

outros, inclusive com apresentação de trabalhos. 

O Núcleo de Ensino da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (UNESP) de Ourinhos é o mais novo entre os 14 que 

compõem o Programa de Núcleos de Ensino desta universidade. Foi 

oficialmente criado em julho de 2008, sob a coordenação da Profª Drª Márcia 

Cristina de Oliveira Mello e da Profª Drª Noemia Ramos Vieira, com o objetivo 

de promover a articulação entre a universidade e as escolas de Educação 

Básica da cidade de Ourinhos/SP e região, em torno de uma relação de 
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colaboração, diálogo e intervenção, com a intenção de melhorar a qualidade 

do ensino (MELLO, 2010).

Tanto a pesquisa como as experiências vivenciadas nas 

escolas pelos bolsistas do Núcleo de Ensino e colaboradores que cursam a 

Licenciatura em Geografia, assumem papel importante para a formação 

docente. Trazer as questões do cotidiano escolar para serem analisadas na 

universidade, além de favorecer a aproximação entre teoria e prática permite 

também que as questões didáticas sejam analisadas dentro de um contexto 

escolar específico, contextualizando-as e historicizando-as. 

Cavalcanti (2006), assinala que o professor de Geografia 

defronta-se na escola com dois tipos distintos de práticas pedagógicas, as 

instituídas e tradicionais; e as práticas alternativas. 

De um lado, uma prática marcada por mecanismos conhecidos 
de antemão: a reprodução de conteúdos, a consideração de 
conteúdos como inquestionáveis, acabados, o formalismo, o 
verbalismo, a memorização. De outro, algumas experiências e 
alguns encaminhamentos que começam a ganhar consistência 
[...] (p. 66).

Dessa forma, boas experiências e boas formas de ensino é o 

que buscaremos durante o desenvolvimento dos projetos do Núcleo de 

Ensino, contribuindo assim para o aprimoramento do ensino de Geografia, já 

que acreditamos, amparadas nas idéias de Cavalcanti (2006, p. 71), que “[...] 

os conteúdos curriculares são entendidos como um conjunto de 

conhecimentos, saberes, procedimentos, valores, construídos e reconstruídos 

constantemente nesse espaço da sala de aula e da escola em geral”, e não 

como algo prescrito que não viabilize a busca de uma nova de relações na 

sociedade.

Um dos desafios dos professores de Geografia é pensar, 

então, em uma prática pedagógica de possibilite a (re)estruturação dos 

conteúdos geográficos, a partir de uma percepção crítica do ensino.

De acordo com a concepção dialética, a educação é um 

processo de conhecimento do homem historicamente situado. É também uma 

prática social que tem como objetivo a humanização dos homens, 

[...] isto é, fazer dos seres humanos participantes dos frutos e da 
construção da civilização, dos progressos da civilização, 
resultado do trabalho dos homens. Não há educação a não ser 
na sociedade humana, nas relações sociais que os homens 
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estabelecem entre si para assegurar a sua existência. 
(PIMENTA, 2002, p. 84).

Para conhecer a realidade é preciso problematizá-la, 

considerando os entraves metodológicos e teóricos oriundos de um pesquisar 

o cotidiano de uma sala de aula, de uma escola, de um organismo 

administrativo ou técnico da educação. Dessa forma, conforme aponta 

Oliveira (2008), mais do que ensinar, planejar, orientar e avaliar a 

aprendizagem a partir de modelos que se constituem a priori é preciso 

preocupar-se com a reflexão dos futuros professores, sobre a realidade do 

ensino, compreendendo-a e problematizando-a. Assim, essa reflexão deve 

ser proporcionada nos cursos de Licenciatura, por meio do desenvolvimento 

da pesquisa na e sobre a prática pedagógica. 

Considerações finais

Pelo exposto até aqui, consideramos que dentre as concepções de 

formação continuada apresentadas pelos professores de Geografia das redes 

públicas de ensino do município de Ourinhos, a mais significativa é a 

entendida como uma contribuição na ampliação dos conhecimentos do 

professor, desde os debates que tangenciam a área geográfica, como dos 

aspectos pedagógicos e da Psicologia do desenvolvimento, remetendo a 

escolha e organização dos conteúdos curriculares de acordo com o público 

que será destinado, valorizando a realidade do aluno, bem como o 

desenvolvimento de seu processo cognitivo; além disso, a maneira de ensinar

estes conteúdos, ou seja, a prática pedagógica e o conhecimento sobre a 

estrutura escolar no qual está pautado, permitindo assim, uma reflexão sobre 

o seu trabalho docente e conseqüentemente, tendo condições de autoavaliar-

se.
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