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RESUMO 

O presente estudo se propõe a compreender a formação de professores no Brasil, especificamente os 
educadores de Geografia, a partir da relação teoria e prática. Para tanto, foi feito um ensaio teórico, em 
que se pesquisaram obras voltadas para a formação de professores de Geografia que abordam o tema, 
a partir delas retirou-se as categorias que permeiam o estudo, como trajetória da formação de 
professores com Vidal (2001), interdisciplinaridade com Fazenda (1994), formação do professor de 
Geografia com Cavalvanti (2002), Cacete (2002), Ponthuschka (2007) e práxis com Vásquez (2007), a 
partir das discussões estabelecidas buscou-se compreender como a formação de professores se 
estabelece no país, quais os desafios encontrados pelo professor e o que trazem algumas políticas 
sobre a relação teoria e prática na formação e ação do professor de Geografia. 
Palavras -chaves: Formação de professores, Geografia, Teoria e Prática 
 

ABSTRACT 

This study aims to understand the formation of teachers in Brazil, specifically the teachers of 
Geography, from the relation between theory and practice. To do so was made a theoretical essay, 
which researched in works aimed at training teachers of Geography, themes and categories such as 
teacher training course with Vidal (2001), with interdisciplinary Fazenda (1994), teacher training 
Geography with Cavalvanti (2002), Club (2002), Ponthuschka (2007) and praxis with Vazquez (2007), 
established from the discussions we tried to understand how teacher education is established in the 
country, including the challenges faced by teacher some policies and what they say about the 
relationship between theory and practice in the formation and action of the teacher of geography. 
Keywords: Formation of Teachers, Geography, Theory and Practice 
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INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores, ou como alguns autores preferem definir como educação de 

professores, tem sido um dos muitos desafios da educação na contemporaneidade. A 

formação é a base para todo o processo educativo, as concepções e práticas que ela promove 

com os futuros professores serão refletidas na educação básica como uma aprendizagem 

significativa ou um modelo tradicional de ensinar e aprender; dependendo da formação que o 

professor teve ou de como ele constrói sua prática a partir desse processo a educação básica 

será o ponto final, ou seja o espaço onde todo esse processo se concretiza. 

Como em todas as licenciaturas, a formação do professor de Geografia, tem uma 

trajetória de constantes mudanças, desde a formação tradicional, baseada apenas na teoria, que 

promovia professores conteudistas, até à formação crítica, fundamentada na Teoria da 

Geografia Crítica de Milton Santos, que buscou formar professores voltados para a realidade 

em que se encontram, capazes de promoverem uma Geografia para a transformação social. 

O desafio atual para o professor de Geografia é compreender a importância do seu papel 

na sociedade capitalista, ele precisa de uma formação com novas práxis, em que ele possa 

desenvolver junto aos seus alunos uma educação crítica, reflexiva, emancipatória e cidadã. 

Assim, para poder desenvolver esta educação o geógrafo-educador necessita de uma formação 

que esteja também nessa perspectiva. Cavalcanti (2002), destaca que o processo de formação 

de professores visa ao desenvolvimento de uma competência critico-reflexiva, que lhes 

forneça meios de pensamento autônomo, que facilite as dinâmicas de autoformação, que 

permita a articulação teoria e pratica de ensino, ela reafirma que, deve ser uma formação 

consistente, contínua  e que procure desenvolver uma relação dialética ensino - aprendizagem, 

teoria – prática. 

A formação do professor sem essa práxis fica deficitária, se ela é somente embasada na 

teoria, se promove um docente conteudista com um pedagogismo, que não desenvolve o saber 

de seus discentes, se ela se baseia somente na prática, a construção do saber se torna frágil 

sem conceitos científicos.  Cabe ao licenciado buscar uma formação que possibilite uma 

emancipação dele mesmo, sobre isso Castelar (2003) diz que o professor deve atuar no 

sentido de se apropriar de sua experiência, do conhecimento que tem para investir em sua 

emancipação e em seu desenvolvimento profissional, atuando efetivamente no 

desenvolvimento curricular. 

A proposta desse artigo é analisar a importância da relação teoria e prática para 

formação do professor, discutindo de que forma essa relação é importante para uma formação 
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reflexiva. Assim, este ensaio teórico se propõe a utilizar autores que discutem a formação de 

professores e como eles vêem as transformações que tem ocorrido na educação e de que 

forma analisam as conseqüências deste ou daquele modelo de formação, sendo o objeto 

principal de análise a formação de licenciandos em Geografia. Enfim, a proposta é analisar a 

importância de uma formação embasada na relação teoria e prática para os geógrafos. 

 

UM ESTUDO SOBRE A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

 

O primeiro curso de formação de professores do país acontece no Instituto de Educação 

do Rio de Janeiro, quando Anísio Teixeira em 1932, após um período de viagens e 

experiências nos Estados Unidos, traz o modelo inspirado no Teacher’s College da 

Universidade de Columbia, sobre esse período, Vidal (2001) contribui afirmando que Anísio 

Teixeira ao criar o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, eleva a formação para o 

magistério a nível superior, com a Escola de Professores. “Os cursos de matéria preparavam o 

futuro professor para atividade docência, oferecendo-lhe subsídios de ordem técnica, e de 

ordem do conteúdo. [...] a qualidade da docência só poderia ser aferida na experiência de sala 

de aula.” (VIDAL, 2001, p.117) 

Para o período, o Instituto era renovador, pois aliava a teoria com a prática; dentro do 

estabelecimento havia a escola laboratório que servia como campo para o desenvolvimento da 

prática das professorandas, assim elas tinham as disciplinas teóricas e posteriormente iam 

para a escola que existia dentro do Instituto para desenvolverem a prática.  

A Prática passava a ser uma atividade também científica, com procedimentos 
determinados, em seqüência estabelecida por professores especialistas em 
harmonia com os interesses da escola primária, emitidos pelo diretor e pelo 
corpo docente. (VIDAL, 2002, p.117) 

 
Com a criação das primeiras universidades brasileiras na década de 30, adota-se um 

modelo de formação intitulado 3+1, que eram três anos para o estudo das disciplinas 

específicas, ou "os cursos de matérias", na expressão de Anísio Teixeira, e um ano para a 

formação didática. O modelo 3+1 foi incorporado pelas universidades e posteriormente 

modificado, existindo em algumas Instituições de Ensino Superior (IES) até os dias atuais, só 

que de forma diferente, agora essa proposta promove mais ainda a dicotomia teoria e prática, 

sendo 3 anos de formação básica (conteúdo) mais um 1 ano de prática (formação pedagógica 

– licenciatura) (formação em planejamento – bacharelado). Sobre este modelo Cavalcanti 

(2002) afirma,  
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As principais criticas a esse modelo são a separação entre a teoria e a pratica 
na preparação profissional, a prioridade dada à formação teórica em 
detrimento da formação prática e a concepção da prática como mero espaço 
de aplicação de conhecimentos teóricos, sem um estatuto epistemológico 
próprio. Um outro equívoco desse modelo consiste em acreditar que para ser 
bom professor basta o domínio da área do conhecimento específico que se 
vai ensinar. (PEREIRA apud. CAVALCANTI, 2002, p.113) 
 

Este modelo de formação ainda vigora, e demonstra uma formação desconexa, em que 

não existe uma práxis organizada, criadora, ou seja, o professor não reflete a sua ação, há uma 

prioridade dada à teoria em detrimento da prática. Numa perspectiva ultrapassada de que para 

ser um bom professor o profissional deve saber o conteúdo, sendo que não é somente isso que 

compreende um bom profissional da educação. 

A função técnica e a função social são aspectos constitutivos da formação e 
se uma requer a fundamentação teórica e a prática no exercício das 
atividades com o domínio das técnicas, a outra é a base da argumentação, 
traduzida na relação dialógica, que vai dar a sustentação ao encaminhamento 
do trabalho. (CALLAI, 1999, p.19-20) 

 

È importante para o professor de Geografia, dominar criticamente o campo da ciência 

que ele postula, no caso a Geografia; é preciso que ele desenvolva a habilidade de refletir 

sobre essa ciência, as finalidades sociopolíticas e o modo de constituição desse campo teórico 

entendendendo a fundo as ideologias, métodos, metodologias e história da ciência geográfica. 

Tendo como base as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino superior, 

Pontuschka (2007), estabelece algumas competências para o professor de Geografia e tece 

algumas considerações, dessa forma precisa se refletir de forma crítica sobre essas 

competências, compreendendo se o que e proposto na lei chega a prática, assim tem se como 

pontos principais: 

1 - Análise crítica das metodologias de ensino produzidas e das que estão em uso. 

Hoje em dia, no processo educativo existem muitas metodologias de ensino, mas nem 

todas estão ancoradas em processos de ensino transformadores e críticos, o professor precisa 

se posicionar ante essas metodologias e assumir-se em qual perspectiva irá desenvolver sua 

prática e quais os teóricos que aprofundam as discussões e os métodos da perspectiva que ele 

resolveu adotar. 

2 - Identificação de metodologias de ensino de caráter tradicional e inovadores. 

Na Geografia, é necessário o professor compreender o que é uma prática tradicional de 

ensino e uma prática renovada, processos esses que acompanham a trajetória da própria 
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ciência geográfica, que a partir da década de 70 passou por uma renovação, conhecida como 

Geografia Crítica. 

3 - Identificar e utilizar das diferentes linguagens próprias a seu ensino. 

No ensino de Geografia, existem muitas linguagens que podem ser utilizadas, como 

exemplo da linguagem cartográfica, que é um dos objetos de análise da Geografia e 

Cartografia, e que deve ser explorada pelo professor na sala de aula, entre outras formas de 

abordar os temas pertinentes a essa ciência. 

4 - Capacidade de interferir nas diferentes propostas e parâmetros curriculares suas 

filiações filosóficas e teórico –metodológicas. 

O professor deve conhecer todas as políticas públicas que tange sua profissão, 

compreendendo como elas interferem no seu cotidiano da sala de aula, deve compreender  

como se originam, quais suas filiações teóricas, e metodológicas, além daquelas propostas que 

não se originam nas políticas públicas mas que por modismos, chegam à escola como 

resolução para todos os problemas de educação. 

5 - Capacidade de realizar opções consciente diante das diferente metodologias 

propostas. 

O profissional da educação deve conhecer profundamente as metodologias propostas 

para que dessa forma saiba qual escolher para atuar em sua sala de aula, qual está de acordo 

com sua realidade, com sua formação, com as necessidades dos seus alunos, é importante 

conhecer para que quando fazer suas escolhas ele compreenda causas e conseqüências desta 

ou aquela opção. 

Enfim, é imprescindível que o educador de Geografia, tenha uma formação ampla, 

crítica, política; para que ele possa colocar os conhecimentos em prática de forma que 

produza um ensinar reflexivo, que não fique limitado a passar o conteúdo, mas sim discutí-lo 

e refletí-lo produzindo um conhecimento de forma significativa para seus alunos. “[...] além 

de dominar conteúdos, é importante que o professor desenvolva a capacidade de utilizá-los 

como instrumentos para desenvolver e compreender a realidade do mundo, dando sentido e 

significado a aprendizagem.” (PONTUSCHKA , 2007, p.97), essa idéia de que o bom 

professor deve saber os conteúdos esta ultrapassada, ela já não atende mais as demandas de 

uma escola preocupada com uma formação integral e transformadora. 

È preciso superar uma visão muito comum entre nós, professores formadores 
de profissionais de Geografia, de que para ser professor basta dominar bem o 
conteúdo. [...] dê conta da construção e reconstrução dos conhecimentos 
geográficos fundamentais e de seu significado social. [...] é necessário tomar 
posições sobre as finalidades sociais da Geografia em determinada proposta 
de trabalho, é preciso que o professor saiba pensar criticamente a realidade 
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social e que se coloque como sujeito transformador dessa realidade. 
(CAVALCANTI, 2002, p.110) 

 

Para que as mudanças aconteçam é necessário uma nova práxis nos projetos de 

formação de professores, Vasquez (1990) define práxis como atividade prática de nossa 

espécie que, para constituir os agentes sociais, transforma o mundo natural-social, 

humanizando-o. Sendo a práxis uma atividade teórico – pratica, também definida como práxis 

científica, sendo essa ultima a práxis que propõe ser utilizada como categoria nesse ensaio. 

È necessário rever na formação de professores, a separação das disciplinas de conteúdo 

e disciplinas pedagógicas; e também a separação dicotômica entre as formações de 

bacharelado e de licenciatura para assim, repensar a desarticulação entre a formação 

acadêmica e realidade prática em que os alunos irão atuar. 

Sobre isso, Cavalcanti (2002) propõe alguns pontos importantes acerca da formação dos 

professores de Geografia,  

1 – Princípios de uma formação profissional critica 

O professor deve ter uma formação crítica, para que ele possa atuar na sociedade 

promovendo uma transformação social, em que ele produza na sua sala de aula um saber em 

que seus alunos se tornem protagonistas de sua ação social. 

2 – Formação contínua e autoformação 

A formação do professor deve ser contínua, ele deve buscar sempre a ação e reflexão, 

ou seja, pensar constantemente sobre sua prática em sala de aula, e autoavaliar-se de forma 

que ele possa sempre está promovendo sua autoformação. 

3 –Indissociabilidade entre pesquisa e ensino 

Sobre este ponto Cavalcanti (2002) aprofunda a discussão estabelecendo que é, 

A idéia básica de considerar o ensino como processo de conhecimento pelo 
aluno, dando ênfase as atividades de ensino que possibilitem essa 
construção, passando de uma visão de ensino como mera reprodução da 
matéria para outra: o ensino como ajuda pedagógica aos alunos para que 
aprendem a pensar com autonomia e a construir novas e mais ricas 
compreensões do mundo para lhes possibilitar um intervenção profissional 
mais eficaz no sentido de resolver problemas sociais contemporâneos. 
(CAVALCANTI, 2002, p.39) 
 

4 –Integração teoria e prática 

È a proposta central desse artigo, um ponto crítico na formação de professores, e 

especificamente na formação do professor de Geografia, é aliar o saber geográfico com a 

prática, é articular ambos de forma que a formação seja completa e integral. 

5 – Formação e profissionalização crítica 
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6- Conhecimentos integrado e interdisciplinar 

A formação interdisciplinar possibilita ao graduando, uma formação que transcende os 

saberes mecânicos e fragmentados, que não compreendem a complexidade da realidade que 

necessita ser estudada e explicada. Sobre o professor interdisciplinar tem se,  

Entendemos por atitude interdisciplinar, uma atitude diante de alternativas 
para conhecer mais e melhor; atitude de espera ante os atos consumados, 
atitude de reciprocidade que impele à troca, que impele ao diálogo – ao 
diálogo com pares idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo – 
atitude de humildade diante da limitação do próprio saber, atitude de 
perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes, atitude de 
desafio – desafio perante o novo, desafio em redimensionar o velho – atitude 
de envolvimento e comprometimento com os projetos e com as pessoas neles 
envolvidas, atitude, pois, de compromisso em construir sempre da melhor 
forma possível, atitude de responsabilidade, mas, sobretudo, de alegria, de 
revelação, de encontro, de vida (FAZENDA, 1994, p. 82) 
 

Estes pontos que Cavalcanti (2002) revela como necessários à uma formação do 

professor de Geografia, propõem uma nova práxis para a formação de professores, definem 

importantes questões quanto ao processo complexo que deve ser a educação de professores no 

Brasil, o geógrafo educador deve estar atento a essa proposta para buscar em sua formação os 

saberes que compreendam todos esses apontamentos e assim deixar a universidade com uma 

formação ampla que compreenda todas as necessidades do mundo do trabalho, e também da 

sociedade que ele irá atuar buscando desenvolver valores e promover uma transformação 

social. 

 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA: A RELAÇÃO TEORIA E 
PRÁTICA 

 

A formação de professores é um ponto chave quando se discute educação no Brasil, 
esses profissionais são na base educacional importantes sujeitos para que a educação 
aconteça.  

A formação de professores no país vem marcada por uma posição secundária 
na ordem das prioridades educacionais. Considerada uma formação de 
segunda categoria em relação às demais profissões de nível superior, 
condenada ao isolamento no âmbito das universidades e, como que 
expressando uma certa “perversidade” da política educacional, colocada nas 
“mãos de quem” estava menos preparado para assumir essa formação: as 
nascentes faculdades de filosofia isoladas de caráter privado. Essa situação 
talvez não faça mais do que refletir o paradoxo histórico da posição do 
professor na sociedade que não consegue prescindir dele, mas não lhe 
reconhece valor. (CACETE, 2002, p.205) 
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É importante compreender que resolvendo os desafios da formação de professores no 

Brasil, nem todas as questões da educação estarão resolvidas, mas é imprescindível 

compreendê-la de forma ampla, para que se possa estabelecer metas que transponham os 

problemas apresentados, a começar pela posição secundária que o tema ocupa na lista das 

prioridades educacionais. 

A aliança da teoria e da prática no processo formativo, é um ponto chave dessa questão, 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no Titulo VI – Dos profissionais da 

Educação, artigo 61, que trata da formação de professores, afirma que, 

A formação dos profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 
dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada 
fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 
I- a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 
serviço. 
II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 
ensino e outras atividades. (BRASIL, 1996) 

 

A LDB já destaca a importância da capacitação do profissional da educação com a 

associação da teoria e da prática, compreendendo que uma formação adequada ao professor 

requer que ele tenha a experiência em sala de aula, ou seja, a experiência para o papel que ele 

vai desenvolver. 

Especificamente sobre o professor de Geografia, as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2006), traz como que o professor deve em sua sala de aula articular 

a teoria com prática, "[...] um dos grandes desafios de um professor de geografia é selecionar 

e criar estratégias de como proceder nas escolhas dos temas a serem abordados em sala de 

aula, ou seja, como articular a teoria com prática." o que fica demonstrado que se o professor 

não tiver uma formação que rompa o paradigma de distanciamento da teoria com a realidade, 

conhecido como o paradigma cartesiano, ele não conseguirá levar para sua sala de aula essa 

articulação dos conteúdos teóricos com os saberes práticos.  

Na formação do professor de Geografia o estágio supervisionado é a prática,  e ele deve 

permear todo o curso, de forma que leve o graduando a pensar e repensar sua formação, 

observando, analisando e compreendendo o mundo da sala de aula 

È no estágio supervisionado que o aluno vai por em prática as teorias vistas nas salas e 

laboratórios da universidade, é o momento de analisar as metodologias e as categorias 

geográficas, de desenvolver a competência crítico-reflexiva, se apropriar de experiência e por 

fim iniciar sua emancipação profissional é nesse momento que o graduando promove a 

transposição didática, e inicia a construção da sua identidade profissional. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

9 

[...] se pretendemos formar um cidadão que seja capaz de interferir na 
sociedade e na economia em sentido emancipatório e coletivamente 
solidário, é indispensável lançar mão do instrumento mais decisivo de 
inovação, que é a capacidade de reconstruir conhecimento. Todavia, esse 
desafio da competência somente é viável se o professor for a imagem e 
semelhança dela. (DEMO, 1996, p.273)  
 

No estágio supervisionado o licenciando poderá articular a teoria com a prática, poderá 

testar seus conhecimentos, poderá refletir se a construção do conhecimento que ele promove 

está de acordo com uma educação emancipatória e transformadora, ou seja, é onde ele irá 

produzir 'sua imagem e semelhança', enfim é onde a formação que ele teve virá á tona. 

[...] os cursos de formação profissional devem proporcionar um movimento 
fundamentado na realidade, de maneira que os alunos possam obter 
conhecimentos gerais e instrumentalização básica adequada que lhe 
permitam enfrentar os problemas de uma determinada realidade, mediante a 
experiência vivenciada na prática, com a qual se defrontará ao terminar o 
curso, consciente da complexidade de toda a sua dimensão pedagógica. 
(SOARES, 2009, p. 18 -19) 

 

Assim o estágio supervisionado se destaca como um dos grandes momentos da 

formação do educador, sobre essa afirmação observa que,  

[...] o estágio constitui-se em uma das atividades mais ricas da licenciatura, 
justamente por possibilitar que o aluno se depare com situações que 
solicitam aprofundamento teórico, comunicação com pessoas em diferentes 
níveis, questionamento dos planos estabelecidos, iniciativa, criatividade e, 
principalmente, compromisso com o outro. (ALMEIDA, 2006, p. 269) 
 

É necessário que a formação dos professores esteja estreitamente relacionada à pratica 

real da sala de aula. " A formação de professores deve ser exercida prioritariamente na escola, 

na prática e pela prática na sala de aula." (ZABALA, 2002, p.01). 

Em sua tese de doutoramento desenvolvida na USP, em que pesquisou a formação do 

professor de Geografia, Cacete (2002), traz a relação de como a formação do professor de 

Geografia irá interferir na sua prática e conseqüentemente no desejo ou não de seus alunos se 

tornarem professores, em que,  

[...] Conforme verificamos em nossa investigação sobre os motivos da 
escolha do curso de licenciatura em Geografia é muito provável que a forma 
como se ensina e a “idéia” que se constrói acerca da Geografia como 
disciplina escolar, seja determinante na escolha (ou não) pelo curso de 
Geografia no nível superior. Assim, a criação de uma demanda para os 
cursos superiores de Geografia passa também pelo redimensionamento do 
ensino de Geografia na escola básica, cuja formação adequada de 
professores é requisito básico para tal intento (CACETE, 2002, p.206) 
 

 Uma formação adequada para o professor de Geografia será critério imprescindível 

como mostra Cacete (2002) para que o ensino desse professor reflita no aluno o desejo do 
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aprender, do descobrir, do intervir na sociedade. Um ensino de Geografia crítico acontece 

primeiramente na universidade que se formam os geógrafos e só posteriormente que ele chega  

á escola para contribuir na formação dos discentes da educação básica.  

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 A necessidade produz uma práxis criadora, como afirma Vasquez (2007), e a 

necessidade aqui apresentada é a de se ter uma nova práxis para a formação de professores de 

Geografia, se faz necessário que as universidades e instituições de ensino superior repensem a 

formação dos licenciados em Geografia, oferecendo uma formação contextualizada e 

significativa, e esse processo só se consegue a partir do momento, em que o modelo 3+1 de 

formação seja superado, em que a formação seja interdisciplinar, significativa, reflexiva, que 

articule teoria e prática, e que enfim promova o professor de forma que ele construa sua 

identidade quanto profissional da educação capaz de contribuir para um processo de 

transformação social. 

 Kaercher (2004) em sua tese, afirma que é importante, 

Crer em mudanças e melhorias é, no nosso entendimento, combustível 
necessário para quem trabalha com educação neste país, sobretudo nas 
escolas públicas, tão acompanhadas de dificuldades de toda a ordem. É 
justamente por julgarmos possível a melhoria da formação do docente e que 
essa melhoria possa auxiliar numa escolarização de melhor qualidade, 
sobretudo para os excluídos socialmente, que só nos daremos por vencidos 
quando a morte chegar. Mas essa crença na melhoria, seja dos seres 
humanos, seja das suas instituições – no caso aqui da escola – só é viável se 
vier de um permanente processo de inquietação que não nos deixe em 
demasiada segurança. Crer-se ‘crítico’ ou ‘excelente’ profissional é passo 
perigoso para o comodismo e a repetição de atitudes que mantém a escola 
como um não-lugar. (KAERCHER, 2004, p.331) 
 

 Concluindo, percebe-se ao fim desse ensaio teórico, que a formação de professores é 

um dos grandes desafios da educação como demonstra diversos pesquisadores do tema, é 

necessário transpor modelos herdados historicamente, reformular idéias e metodologias, 

articular e construir conhecimentos, mas acima de tudo como afirma Kaercher (2004), não se 

pode, nem deve perder a crença de que é possível. 

É imprescindível questionar essa sociedade capitalista e globalizada desigualmente em 

que a educação passa por profundas mudanças promovidas pelo Estado neoliberal, e como 

essas políticas de formação chegam às universidades e promovem idéias e ideologias junto 
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aos professorandos, que conseqüentemente irão refletir na sua prática em sala de aula, prática 

essa que deve ser levada em conta durante todo o processo de formação profissional. 

Desde os primeiros semestres nos cursos de licenciatura, a prática deve ser articulada 

com a teoria para que o futuro educador conheça seu campo de trabalho e adquira a 

identificação necessária que possibilite a ele que intervenha e ao mesmo tempo construa em 

sua sala de aula uma aprendizagem significativa para seus alunos em Geografia. 

A partir dessa nova práxis de formação de professores, a educação terá professores mais 

críticos, politizados, questionadores e acima de tudo sujeitos  essenciais no processo de 

mudança social. 
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