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Resumo

O trabalho traz o relato de uma pesquisa realizada em 2016, com sete professores que ministram a disciplina de
geografia no Colégio da Polícia Militar da Bahia - Unidade II Lobato - Salvador – BA, sobre a relevância da formação
continuada para a sua práxis pedagógica. Tem como objetivo analisar a contribuição da formação continuada para a
prática pedagógica dos docentes em geografia. Desse modo, a pesquisa utilizou questionário enquanto instrumento
de recolhimento de dados, a análise teve como eixo norteador formação continuada de professor e prática
pedagógica. Conclui-se que, a formação continuada para os licenciados em geografia não deveria restringir-se ao
como fazer, mas em promover uma discussão epistemológica a respeito dos temas abordados pela Ciência
Geográfica com a realidade social.

Palavras-chave: Formação continuada de professor. Geografia. Prática pedagógica.

Abstract

The paper reports a research conducted in 2016, with seven teachers who teach geography at the Military Police
College of Bahia - Unit II Lobato - Salvador - BA, about the relevance of continuing education for their pedagogical
praxis. It aims to analyze the contribution of continuing education to the pedagogical practice of teachers in geography.
Thus, the research used a questionnaire as a data collection instrument, the analysis had as its guiding axis continuous
teacher training and pedagogical practice. It is concluded that the continuing training for graduates in geography should
not be restricted to how to do it, but to promote an epistemological discussion about the topics addressed by
Geographical Science with social reality.

Key- words: Continuing teacher training. Geography. Pedagogical practice.

Introdução

Em um mundo globalizado há necessidade da qualificação do profissional da educação, uma vez que os meios de
comunicação e as informações não são um privilégio unicamente do professor. Tendo este a responsabilidade de
buscar através da formação continuada, dialogar com os conhecimentos e a realidade do contexto social para a práxis
pedagógica dar conta das questões atuais da sociedade, como a relação do conhecimento escolar com a realidade
local para a valorização do lugar e do espaço de vivência dos sujeitos.

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_formacao_continuada_do_professor_no_ensino_de_geografia_uma_ana.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.1-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



O artigo faz um relato do resultado da análise de um questionário aplicado a sete professores que lecionam a
disciplina geografia do Colégio da Polícia Militar da Bahia – Unidade II CPM Lobato. Tem como objetivo analisar a
contribuição da formação continuada de professor para a prática pedagógica dos docentes em geografia.

O trabalho foi organizado em três subitens de discussão. No primeiro apresenta uma visão geral da formação de
professores no Brasil, por meio da descrição do percurso histórico até os dias atuais com intuito de subsidiar a análise
proposta. No subitem a Ciência Geográfica e a formação de professor de geografia expõe a discussão epistemológica
dos conceitos básicos da geografia como: cartografia, localização, lugar e espaço, são essenciais para a
compreensão da realidade social. Na sequência, a formação continuada de professor de geografia no CPM Lobato,
descreve e analisa como foi estruturado e sistematizado a formação com os docentes no Colégio CPM Lobato.

A disciplina geografia por muitos anos foi ignorada do currículo escolar ao agrupá-la com a disciplina história com a
nomenclatura de Estudos Sociais, isso à reduziu a uma área do conhecimento que lida com mapas, regiões e
localização. Desse modo, a disciplina geografia perdeu no currículo escolar a sua especificidade por trabalhar com
conteúdos gerais.

Os professores da disciplina tem percebido este fato na prática da sala de aula, observando lacuna no aprendizado
dos estudantes em relação à compreensão dos conceitos trabalhados em geografia como: lugar, espaço, cartografia e
localização que, devem ser apreendidos pelos discentes no decorrer da escolarização, mas, quando os alunos
adentram ao ensino médio não possuem conhecimento prévio a respeito dos referidos conceitos.

Metodologicamente fez-se uso de relato de experiência e pesquisa bibliográfica para a composição desse artigo.
Tendo como aporte teórico os autores: Freire (1996), Rossetti-Ferreira (2007), Imbernón (2010), Costa (2009), Veiga
(2008), Sacristán (1999) esses dando suporte a análise da formação continuada de professor. E no campo da
Geografia têm-se Santos (1992, 1994) Sposito (2004) e Brito e Hetkowski (2010).

Na conclusão, será destacado o posicionamento dos docentes do colégio da Polícia Militar da Bahia - Unidade II (CPM
– Lobato) Salvador – BA com relação à importância e necessidade em participar de formação continuada na área
específica para aperfeiçoar a prática pedagógica.

Formação continuada de professores

A formação continuada de professor é um tema que emerge a partir da necessidade da dinamização do fazer
pedagógico docente nas diversas áreas do saber, esse profissional que busca incessantemente minimizar possíveis
lacunas verificadas na relação ensino-aprendizagem. Assim sendo, a formação do professor não deve está pautada
apenas no que Rossetti-Ferreira (2007, p.26) explicita , “ao saber, ao saber fazer e ao saber explicar o fazer”.

Entende-se que, a formação continuada de professores tem uma relação estreita com a reflexão crítica do saber e do
saber fazer e do saber explicar, ou seja, é do oficio do professor saber a matéria, ter uma didática, e ir mais além,
relacionar o conteúdo com a realidade de vida dos discentes, propor em sala de aula momentos de reflexão crítica
para a resolução de problemas cotidianos e perceber o aluno como sujeitos do processo de ensino e aprendizagem.

Nesse sentido, tornar-se interessante entender como vem se procedendo a formação continuada de professor ao
longo do processo histórico no Brasil buscando compreender o contexto atual do tema.

Desde o século XIX, no primeiro império, através de D. Pedro I o Brasil preocupou-se com a formação dos
professores, mas segundo Costa (2009, p. 79) “A primeira escola Normal para a formação de professoras das
primeiras letras foi fundada em 1835, já no segundo reinado, sob a vigência de D. Pedro II, na província do Rio de
Janeiro”. E em 1827 foi outorgada a Lei Geral de Ensino, para implementação de uma política na formação de
professores, tendo em vista que:

até então, o magistério era exercido por mestres-escola, os quais eram professores leigos,
que ensinavam nas casas de famílias de aristocratas aulas avulsas de diferentes
disciplinas. O Ato Adicional de 1834 outorgou às províncias a responsabilidade sobre a
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formação de professores e, a partir desse momento, estabeleceram-se as escolas normais
para a formação de professores primários. (COSTA, 2009, p.79).

Durante a Primeira República a União não demonstrou interesse em financiar formação para professores, ficando a
cargo dos estados. Segundo Costa (2009, p. 81) “São Paulo tornava-se referência para os outros estados, no que
concerne às políticas de formação de professores”. Contudo, deve-se levar em consideração o contexto sócio político
o qual São Paulo estava imerso na época em questão, pois a valorização do mesmo advinha, a priori, da situação da
produção de café; essa que estava em alta e algumas fazendas já possuíam o trabalho assalariado do imigrante,
promovendo assim o início da industrialização. Este era o diferencial entre o restante dos Estados brasileiros.

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4024/61 decretou um número de disciplinas obrigatórias
para todos os cursos de licenciatura, mostrando uma preocupação com um currículo mínimo direcionado para a
formação do professor, em relação às disciplinas pedagógicas. Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases nº
5692/71 ainda havia muito espaço para o professor leigo e para os cursos de licenciatura curta, pois:

[..] a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9394/96, trouxe novas
possibilidades para a carreira do professor, tais como o estabelecimento de planos de
carreira baseados na titulação e no desempenho, a elevação da exigência mínima de
qualificação dos professores, de nível universitário para lecionar a partir da quinta série do
ensino fundamental, a instituição de uma base comum nacional para formação de
professores, de modo a romper com a ideia de currículo mínimo e a extinção das
licenciaturas curtas. (COSTA, 2009, p.84).

O professor enquanto profissional precisa ser valorizado desde a sua formação inicial, tendo seus direitos
assegurados ao longo da sua carreira, receber incentivos dos órgãos competentes para a realização de formações
continuadas que sejam significativas, pois a importância dessa formação extremamente necessária para a prática
pedagógica docente, Freire (1966, p.68) afirma ser uma ação política. No sentido do educador refletir criticamente
sobre a sua prática e a partir desta criar mecanismos de superação das fragilidades identificadas constituindo-se
enquanto, um processo contínuo e cíclico que envolve reflexão- ação –reflexão.

Desse modo, destaca-se como sendo formação continuada um processo contínuo de aperfeiçoamento dos saberes
necessários à atividade profissional realizado após a formação inicial, com o intuito de garantir um processo de ensino
e aprendizagem de qualidade. Portanto, na formação continuada o docente constrói e reconstrói os saberes
necessários para a sua atuação em sala de aula, é espaço produtor de conhecimento, e que autoriza a teorização e a
busca de conhecimento através de múltiplos caminhos por meio de discussões, debates, leituras e vivências pessoais
atrelada com a formação inicial.

Segundo Imbernón (2010, p.50) a formação continuada de professores possibilita a reflexão prático-teórica sobre a
própria prática. “Mediante a análise, a compreensão, a interpretação e a intervenção sobre a realidade, a capacidade
do professor de gerar conhecimento pedagógico por meio da prática educativa”. Assim, a formação continuada de
docentes em exercício permite a construção de novos conhecimentos, ideias e práticas, pois é a partir daquilo que já
possuem e sabem que reconstroem o saber profissional.

Apenas a formação inicial não atende de forma completa as necessidades do contexto escolar, é dinâmico, diverso,
multirracial, demandando do educadora tomada de decisão diferente e redimensionamentos de conteúdos para
atender a todos os alunos de forma igualitária.

A formação continuada de professores é um processo formativo que contribuirá e auxiliará os educadores no processo
de ensino-aprendizagem de seus alunos, na busca de confrontar a prática com a teoria e com a teórica e a prática
para ressignificar o conhecimentos teórico-metodológicos para o desenvolvimento profissional e a transformação da
prática pedagógica.

Para Sacristán (1999), a prática pedagógica é a ação do professor no espaço da sala de aula, ou seja, são todas as
ações que o docente realiza em sala de aula, mas, devem ser respaldada por um referencial teórico e metodológico
que dará formalização ao trabalho educativo realizado, desse modo, a prática pedagógica do professor se diferencia
por cada um ter uma experiência diferente.
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Veiga (p.16, 2008) “entende a prática pedagógica como sendo uma prática social orientada por objetivos, finalidades e
conhecimentos e inserida no contexto da prática social. Ela é uma dimensão da prática social que pressupõe a
relação-teoria e prática”. A autora enfatiza a relação da teoria e prática enquanto um alicerce para a construção de um
processo de ensino baseado nas questões que emergem a sociedade e influencia diretamente a vida dos discentes e
que devem ser problematizados em sala de aula.

Concorda-se, com o posicionamento de Veiga (2008) ao afirmar que a prática pedagógica é uma dimensão da prática
social e, não deve ignorar a realidade concreta da escola, incluindo nos tópicos de discussão assuntos relacionados
às problemáticas que influenciam a vida dos sujeitos e do meio ambiente.

Portanto, a formação continuada de professor não é um modismo do docente em exercício da função, mas, uma
demanda do próprio contexto social e escolar. E este apresenta a escola tema que os professores ainda não saibam
lidar e necessitam agir de forma ativa e reflexiva para propor ações concretas que farão parte do trabalhado
pedagógico em sala de aula alinhado aos conteúdos específicos da disciplina com intuito de oferecer uma educação
de qualidade a todos.

A ciência Geográfica e a formação continuada de professor de Geografia

Por muito tempo houve uma dicotomia na ciência Geográfica, pois era tratada pelos estudiosos de forma
individualizada, ou seja, quem trabalhava com a parte da Geografia Humana (análise dos aspectos sociais) não
trabalhava com a parte da Geografia Física (análise dos aspectos ligados a estrutura da Terra). Entretanto, observa-se
que estes dois viés da divisão geográfica estão interligados, não podendo haver tal separação, principalmente no
curso de licenciatura quando o profissional com formação nesta disciplina terá que lidar no cotidiano de sala de aula
com as duas vertentes da Geografia. Logo, se este não for bem embasado, teremos como consequência lacunas no
ensino aprendizagem da Geografia.

Por isso, a necessidade do professor que leciona a disciplina geografia na educação básica ter formação específica na
área de atuação, pois terá conhecimento epistemológico para ensinar a geografia de forma a colocar o sujeito inserido
no processo de transformação do espaço.

De acordo com Sposito (2004, p. 69), o conceito de espaço é de fundamental importância, afirma que “os grandes
assuntos da geografia devem ser conhecidos pelo estudante: para aprofundar-se em qualquer estudo sobre o
pensamento geográfico, [...] devem também ter a mínima noção de alguns temas, por exemplo: clima, industrialização
[...].” Contudo, aqui iremos privilegiar a análise de temas como Espaço geográfico, Lugar, Localização e Cartografia,
por serem temas inerentes a qualquer série da educação básica em que o professor de Geografia for lecionar.

O espaço é considerado como o objeto de estudo da Geografia, por sintetizar os aspectos físicos e humanos que
perpassam por esta ciência. Nessa vertente o espaço é uma área que abrigada diversas transformações ocorridas ao
longo do processo histórico, na medida em que:

[...] o espaço seria um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre estes
objetos; não entre estes especificamente, mas para as quais eles servem de
intermediários. Os objetos ajudam a concretizar uma série de relações. O espaço é
resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, intermediados pelos objetos
naturais e artificiais. (SANTOS, 1994, p. 71).

Diante do exposto o espaço é entendido como um conjunto do qual participam tanto elementos naturais como a ação
de toda humanidade, isto é, todas as atividades e as relações sociais e cotidianas. Todavia, o espaço natural
propriamente dito é aquele criado pela natureza e que ainda não sofreu a ação direta pelo homem. Entretanto, com
base na afirmação de Santos (1994, p. 88) “o homem é ativo. A ação que realiza sobre o meio que o rodeia, para
suprir as condições necessárias a manutenção da espécie, chama-se de ação humana. Toda ação humana é trabalho
e todo trabalho é trabalho geográfico.” Este último, portanto, se relaciona com a dinâmica da natureza e com o
continuo movimento de mudança da sociedade que se sucedeu no tempo.

Dando continuidade a análise dos termos da base conceitual da Geografia, tem-se em destaque o lugar, entendido
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como uma fração do espaço que guarda aspectos da evolução da sociedade que nele habita. Porquanto, o homem
imprime no lugar os seus valores através de suas ações e assim passa a se identificar com esse lugar, e seguindo
essa linha de raciocínio as novas gerações também se reconhecem como partes integrantes dessas localidades.
Nesse contexto, percebe-se que cada lugar tem sua própria essência, sua própria organização e suas próprias
normas, estas que se refletem na cultura local, uma vez que:

[...] lugar é um conjunto de objetos que têm autonomia de existência pelas coisas que o
formam – ruas, edifícios, canalizações, indústrias, empresas, restaurantes, eletrificação,
calçamentos, mas que não têm autonomia de significação, pois todos os dias novas
funções substituem as antigas, novas funções se impõem e se exercem. (SANTOS, 1994.
p.52).

Logo, um lugar nunca será igual a outro, pois cada lugar esta constituído pelas antigas e novas funções e pelas
características de quem ali reside. Essas características vão se tornando cada vez mais presente no dia a dia dos
moradores embora, no decorrer dos anos o lugar sofra metamorfoses que por sua vez estão associadas à evolução
do homem, pois o mesmo se transforma e impregna o lugar com essas transformações ao longo do tempo.

Outro tema que merece a nossa atenção aqui é o conceito de localização. Este que se confunde com o termo lugar,
por estarem diretamente imbricados entre si. Porquanto:

[...] cada localização é, pois, um momento do imenso movimento do mundo, apreendido em
um ponto geográfico, um lugar. Por isso mesmo, cada lugar está sempre mudando de
significação, graças ao movimento social: a cada instante as frações da sociedade que lhe
cabem não são as mesmas. (SANTOS, 1992. p.3).

Diante do exposto observa-se que as localizações podem ser modificadas em um mesmo lugar no decorrer do tempo.
Pois a localização é um ponto específico em um determinado lugar, e nesse sentido uma empresa, uma firma, ou
demais estabelecimentos podem estar situados ao norte de uma área em certo momento e em outro momento ao sul
ou em qualquer outra direção dentro da mesma área.

O conceito de cartografia é básico na Geografia significa a representação gráfica de uma determinada área, pode ser
realizada por meio de mapas e cartas a partir de observações diretas ou do emprego de dados. Contudo, as primeiras
impressões que a humanidade teve dos espaços de seu planeta foram transmitidas por meio de desenhos. Era o
início da cartografia. Sendo assim:

[...] durante a história da humanidade a cartografia esteve presente, principalmente no que
se refere à apreensão e ao domínio territorial. Atualmente a cartografia é amplamente
utilizada com a finalidade de subsidiar o desenvolvimento. (Brito e Hetkowski, 2010, p. 64).

Nessa perspectiva podemos afirmar que a cartografia é uma forma de representação da superfície terrestre. No
entanto, quando usada em sala de aula tem o papel de situar o estudante no tempo e no espaço através da
interpretação de seus símbolos que constituem a linguagem do mapa.

A cartografia permeia os conceitos de lugar e espaço, quando há a representação gráfica, pois é necessário fazer uso
dos elementos do espaço, do lugar e da localização de um determinado objeto. Pode-se observar que os conceitos de
lugar, espaço, cartografia e localização possuem uma interligação, portanto devem ser trabalhados de forma dialógica
para o estudante compreender os fenômenos geográficos de forma significativa.

Então, na formação continuada do professor de geografia não deve apenas constar procedimentos de como deve
trabalhar determinado conteúdo, mas, permitir ao docente dialogar com os conceitos epistemológicos de lugar,
espaço, localização, cartografia, dessa forma, terá referencial sistematizado para tecer considerações sobre a
organização do espaço social com a participação do Homem no processo de transformação e modificação das
paisagens naturais e como estas tem influenciado a vida social atualmente.

Nessa perspectiva, observa-se o quanto é imprescindível a formação continuada de professor de Geografia no sentido
de transformar o ensino centrado em conceitos vagos para uma práxis que instigue dos discentes pensar e entender o
mundo atual sob o viés de conceitos com lugar, espaço, cartografia, localização alinhado ao contexto real e social ,
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desenvolvendo competências e habilidades para o percepção crítica e reflexiva do viver em sociedade.

A formação continuada de professor de geografia no CPM Lobato

O Colégio da Polícia Militar da Bahia Unidade II Lobato, é uma instituição de ensino tradicional constituído sob normas
disciplinares militar, localizado no subúrbio ferroviário na cidade de Salvador/Ba, oferta o ensino fundamental II e
ensino médio. Sendo considerado um colégio de porte especial em decorrência do seu número de alunos
matriculados serem superior a 1.100 alunos. Contudo, a maioria dos professores não é da área militar, e sim
professores vinculados a secretaria de educação do Estado da Bahia. O colégio conta com um total de dezesseis
professores da área de ciências humanas, desses sete lecionam Geografia, nos turnos matutino e vespertino.

Dos sete professores que lecionam a disciplina geografia todos tem formação em licenciatura em geografia.
Periodicamente (semanalmente) acontecem reuniões pedagógicas com os professores de área para discutir sobre
aprendizagem dos alunos, projetos, e dentre outros. Em um desses encontros pedagógicos foram relatados algumas
inquietações dos docentes que foram atentamente consideradas e debatidas em outros momentos de diálogos
pedagógico, a fim de, buscar soluções e/ou encaminhamentos para os questionamentos, segui-os:

1.Dificuldade em trabalhar com conteúdos que os alunos não tem conhecimento prévio, tendo de
fazer todo o trabalho inicial em sala de aula acarreta muito tempo/ hora aula para finalizar um
conteúdo;

2.Formação continuada de professores de todas as áreas específicas juntas (Geografia, Matemática,
Língua Portuguesa, História, Físicas, Química etc.) dificulta discutir questões voltadas para cada área
se atém, portanto, aos assuntos relacionados a didática e ao uso das tecnologias no processo de
ensino e aprendizagem;

3.Interesse em participar de formação continuada apenas com professores que lecionam a disciplina
geografia com intuito de debater os conceitos – lugar, espaço, localização, cartografia- que emergem
ao campo da Geografia;

4.Interesse em minimizar lacunas no trabalho desenvolvido em sala de aula, a exemplo da
dificuldade de apreensão por parte dos estudantes de conceitos como Espaço geográfico, Lugar,
Localização e Cartografia.

5.Propuseram a elaboração de questionário para identificar possíveis lacunas no desenvolvimento da
atividade profissional, visando obter posteriormente melhores resultados na práxis, uma vez que
acreditam que a qualidade do ensino é um reflexo da formação continuada.

Esses cinco pontos foram tópicos de pauta em reunião com a coordenação pedagógica da área de geografia,
coordenação geral e com a direção da unidade CPM Lobado e, no 2º semestre do ano de 2016 organizou e
sistematizou um questionário com dez (10) perguntas, todas foram relacionadas com o tema formação continuada de
professores de geografia. A análise dos dados do questionário foi realizada através da divisão das dez perguntas em
quatro blocos, a seguir:

O primeiro bloco de perguntas é formado pelos seguintes questionamentos: a) Qual a sua formação acadêmica b)
Quanto tempo que você atua como professor c) Você concorda que a formação continuada é importante para a prática
pedagógica

Com a apreciação do primeiro bloco de questões, observou-se que todos os professores entrevistados tinham a sua
formação acadêmica em Geografia. O que proporcionou um grande conforto para o grupo envolvido na pesquisa, pois
se passou a ter certeza que os termos e significados próprios da Geografia poderão ser usados sem restrições
durante o trabalho desenvolvido com os alunos.

Em relação ao tempo de atuação no ensino de geografia dois dos sete professores que responderam ao questionário,
tem menos de cinco anos de prática em sala de aula, os demais têm mais de 10 anos de atuação. Demonstrou que a
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formação continuada faz-se necessário para o educador não ficar no modismo, e ao participar de processo de
formação as trocas de experiência são muito significativas com a socialização do que tem dado certo e o que precisa
melhorar.

Finalizando a análise do primeiro bloco de questionamentos verificou-se a unanimidade das respostas do questionário
em concordar plenamente com a relevância da formação continuada para o desenvolvimento da prática pedagógica.

O segundo bloco de questão teve como questionamentos: a) Você já participou de formação continuada b) Qual o
tema central da sua última formação c) Qual foi a modalidade da sua última formação

Na análise do segundo bloco a partir das perguntas, inferiu-se que os professores na sua totalidade já tinham
participado de formação continuada. Assim o resultado foi satisfatório. Em relação ao tema da última formação,
apenas um professor deu uma resposta diferente dos demais, porque a maioria respondeu como tema mais estudado
as novas tecnologias na educação. Contudo, os professores foram unanimes quando responderam EAD – Educação a
distância como a modalidade da sua última formação. Os docentes associaram essa última à ausência de tempo livre
em decorrência de uma extensa carga horaria.

No terceiro bloco de perguntas foram feitas as seguintes: a) Você já fez alguma formação continuada com o tema de
cartografia b) Quantas formações continuadas na área específica de geografia você já fez c) Quanto tempo tem que
você realizou a sua última formação continuada

Verificou-se através das informações obtidas no questionário que o professor não faz formação continuada em
Geografia especificamente, embora seja um desejo do mesmo. Pois, a formação a qual o professor participa é sempre
ligada ao tema educação, mas de maneira ampla. Contudo, todos os professores entrevistados afirmaram terem
menos de cinco anos que participaram de alguma formação continuada. Sendo assim, vê-se um lado positivo nesta
questão, pois o professor buscar ampliar o seu conhecimento na área de educação, ainda que de maneira geral.

A ausência da categoria cartografia nas formações que os professores que lecionam geografia participam,
impossibilita-os de pensar alternativas de dialogar com essa categoria no contexto da sala de aula e na relação que
poderia ser feito com conteúdos das diversas áreas do conhecimento.

A análise do bloco quatro tem como base apenas um questionamento subjetivo onde cada professor sugeriu um tema
para uma possível formação continuada na área específica de Geografia. Nesse contexto os temas elencados foram:
Cartografia; Lugar; Espaço; localização. Entretanto, o tema mais solicitado foi cartografia, este que pode perpassar os
demais temas à medida que houver representação espacial através de mapas.

A formação continuada nesta perspectiva traz uma preocupação para além do aspecto didático para a exposição do
conteúdo o educador almeja uma reflexão teórica, para a partir disso construir procedimentos para trabalhar o
conteúdo em sala de aula. De acordo com Imbernón (2010) a formação continuada deve agir sobre as situações
problema dos educadores, nas respostas dos questionários foi transcrito pelos professores as suas angústias em lidar
com determinadas situações e conteúdos relacionados ao campo geográfico.

Assim, a prática pedagógica do professor terá um alicerce teórico que auxiliará na reconstrução metodológica e nos
encaminhamentos didáticos para que os educandos consigam de fato compreender as questões conceituais
relacionando-as com o lugar e o espaço onde está inserido.

A partir da análise dos questionários a coordenação de área (geografia) sistematizou um projeto de formação
continuada aos educadores, os encontros de formação continuada vão acontecer na própria unidade do CPM Lobato
duas vezes por mês nos encontros de AC (Atividade complementar) no período de 12 meses. Os temas dos encontros
serão baseados nos conceitos básicos da geografia Lugar, espaço, cartografia e localização. Para todos os conceitos
serão utilizados um referencial teórico para o estudo direcionado ao tema posteriormente discutia-se como abordar
tais conceitos em determinados conteúdos do currículo do ensino médio. Ao final do período de 12 meses será
construído um Livro portfolio com atividades criadas pelos professores para serem trabalhadas com os alunos em sala
de aula.

Conclui-se que é pertinente a ideia de desenvolver um projeto de formação continuada de professores em geografia,
que abarque conceitos básicos da geografia, para contribuir com a prática pedagógica dos docentes.
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Considerações Finais

O presente artigo possibilitou uma análise crítica reflexiva sobre a importância da formação continuada de professor,
em especial o de Geografia, na medida em que se percebeu lacuna na apreensão de alguns conteúdos deste
componente curricular, por parte dos discentes do colégio da Polícia Militar da Bahia - Unidade II (CPM – Lobato) na
cidade de Salvador – BA, principalmente quando estes adentram ao ensino médio. Para tanto, se buscou identificar
possíveis soluções que contribuam para mitigar a questão apontada.

Nessa perspectiva, pode-se compreender a importância da apreciação do processo histórico da formação de
professor no Brasil, pois este ajuda a evidenciar a origem de muitas das problemáticas sinalizadas na atualidade, a
exemplo da situação relacionada a insuficiência de investimento por parte do governo no âmbito educacional, dentre
outras questões. Entretanto, cabe ressaltar que se faz necessário a constante revisitação por parte do docente à base
epistemológica da disciplina que leciona, uma vez que, a base conceitual terá um novo e amplo entendimento em
decorrência da maturidade profissional que o acompanha, fruto da reflexão crítica da prática pedagógica.

Constatou-se durante a análise do questionário aplicado aos professores de Geografia do CPM Lobato, a importância
do docente identificar quais as lacunas que perpassam o processo ensino aprendizagem, e tentar reverter essa
problemática identificando não só as dificuldades encontradas por parte do estudante simplesmente, mais socializar
essa situação com os demais professores da área de ensino como forma de elencar um tema pertinente para a
realização da formação continuada de professores e, que contempla os profissionais envolvidos.

Antes da realização da formação continuada com professores é necessário ter uma escuta sensível para a formação
atender a demanda e, no colégio CPM Lobato teve essa sensibilidade de escuta, apesar do educador participar de
formações na área de educação eram genéricas o que não contempla diretamente a área de atuação do educador de
geografia. Então, a iniciativa de organizar, sistematizar e viabilizar que ocorra na própria unidade escolar a formação
continuada de professor de geografia é um passo positivo para a consolidação de uma prática pedagógica relacionada
com a cultura escolar e relacione-a com a base conceitual - Lugar, espaço, localização, cartografia – que é específica
do campo da geografia mas, que dialoga com as questões voltada para a compreensão e entendimento da relação do
homem com o lugar de vivência.

Por fim, considera-se relevante a formação continuada de professor para o entrelaçamento com a prática pedagógica,
dessa forma, construir um processo de ensino e aprendizagem direcionado as demandas social e culturais dos
discentes oferecendo-os uma educação de qualidade.
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