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RESUMO
Esse artigo tem por objetivo discutir a necessidade do professor desenvolver desde sua formação inicial o hábito de
refletir sobre suas práticas e conseguir comunicar com os saberes locais de seus alunos. Com uma discussão a partir
da atuação docente com jovens do campo e da cidade, houve a preocupação de demonstrar como tais ambientes vêm
configurando suas relações, e consequentemente como foi surgindo a demanda por professores capazes de atuar
nesse contexto, haja vista que cada vez mais esses jovens escolares são influenciados pelo seu cotidiano em suas
decisões e interações.
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ABSTRACT
This article aims to discuss the need for teacher development since their initial training a habit to reflect on their practices
and be able to communicate with the local knowledge of its students. With a discussion from the teaching practice with
young people from the countryside and the city , there was a concern to demonstrate how such environments have been
setting up their relations, and consequently has emerged as the demand for teachers able to act in this context , given
that increasingly these school young people are influenced by their daily lives in their decisions and interactions.
KEYWORDS: Teacher Education ; Geography ; Young People; Education.
 

INTRODUÇÃO
Muito vem se falando da importância de se fazer uma educação que considere o sujeito do campo. O decreto Nº 7.352,
DE 4 DE NOVEMBRO DE 2010, assinado pelo, então, presidente Lula, institui uma série de definições e medidas que
buscam contemplar uma política direcionada para os Povos do Campo e por isso defini-los:
[...] os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da
reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e
outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural.
Ciente das disparidades sócio-culturais existentes entre o campo e a cidade e entendendo que os processos educativos
que se realizam fora da instituição escolar, têm ocupado espaço na reflexão educacional e sociológica no nosso país;
esse trabalho visa considerar uma educação que consiga comunicar-se com os saberes locais e, com as necessidades
e anseios dos jovens moradores do campo. Além de buscar entender como o professor de Geografia em sua formação
inicial é levado a pensar sua prática e o cotidiano de seus discentes.
A discussão sobre a formação do professor de Geografia enfatiza a necessidade desse profissional aprender a refletir
sobre sua prática. Nessa perspectiva, discute-se que ensinar vai além de reproduzir conhecimentos adquiridos na
academia, uma vez que é preciso se posicionar de forma crítica e reflexiva para, então, compreender o lugar em que
está inserido e seu papel enquanto sujeito.
Por fim, esse artigo a parir das discussões feitas por autores que há muito discutem o ensino de Geografia e o trabalho
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com o jovem, busca considerar como o ensino veio se aproximando da juventude e de suas demandas quanto à
necessidade de ver seu cotidiano inserido no conteúdo discutido em sala de aula. Além de despertar para a existência
de novos contextos vivenciados pelos jovens na atualidade.
 
 
Jovens e educação: elementos de um complexo conjunto de análises
O processo de modernização da economia brasileira, em especial das relações produtivas do campo, tem se dado
desde meados do século XX. Na vigência do Estado Novo, as políticas econômicas com ênfase no urbano estimulavam
o desenvolvimento industrial em detrimento da produção agrícola, ocasionando fortes processos de modernização da
agricultura e consequente êxodo rural (GRITTI, 2003). Nessas condições, regiões rurais passavam a ser vistas
principalmente como potenciais escoadoras de produtos industrializados e fornecedoras de produtos primários para o
abastecimento de centros urbanos e industriais.
Variáveis como qualificação da mão de obra e desenvolvimento educacional – importantes para a população que
morava no campo – não apareciam como ponto a ser abordado nesse processo de modernização (PESSOA, 2007).
Ausência marcada até a promulgação da Constituição Federal de 1946, quando o Brasil passou a reconhecer os direitos
sociais – com destaque na regulamentação da educação pública centralizada.
Contudo, não consta na legislação específica criada para regulamentar e dirigir a educação primária no país, nenhuma
preocupação com o trabalho e/ou educação no meio rural (GRITTI, 2003). Assim se seguiu até a década de 1980,
quando houve a promulgação da Constituição de 1988, que com sua concepção democrática de ensino propôs levar a
cabo o direito de ter uma escola que contribuía de fato para o desenvolvimento do campo.
A pesar de agora a escola ser pensada para levar e amparar o desenvolvimento educacional do campo, esta a fim de
atender ao sistema capitalista de produção permaneceu se afastando da sociedade em que se inseria e buscando cada
dia mais um modelo padronizado de ensino. Gerida por uma racionalidade instrumental, como afirma Meurer (2010), a
escola ao invés de emancipar os homens, passou a sujeitá-los às normas e regras (sociais e econômicas). Esquecendo,
que para uma efetiva educação era necessário que ela se aproximasse da sociedade, e rompesse com os muros que
separavam o cotidiano dos educandos das práticas escolares.
Como o campo e a cidade foram cada vez mais se aproximando, uma grande quantidade de pessoas passaram a viver
numa zona de intersecção entre o rural e o urbano das grandes e médias cidades, gerando grande demanda diária por
empregos, serviços de saúde e educação. Contando com essa proximidade geográfica ou com a possibilidade de
transporte, crianças, adolescentes e jovens, moradores rurais, passaram a ser enviados diariamente para as escolas
públicas das cidades mais próximas (PESSOA, 2007).
Nesse contexto, os hábitos, culturas, modos de fazer e de ser, autorrepresentação, comportamentos, cotidiano, rotinas e
manias – típicas dos povos do campo – passaram a se reorganizar na coletividade, e se espacializar de acordo com
essa nova realidade. Para Pessoa (2007) essa realidade que deve ser pensada pela escola, especialmente por atingir
tão fortemente aos jovens, que na maioria das vezes saem do meio rural com o sonho de melhores oportunidades nas
cidades. Tais estudantes são influenciados pela sociedade contemporânea, vivem intensamente a contradição entre o
rural e o urbano e são diretamente atingidos pelas simbologias culturais, políticas e sociais de cada ambiente em suas
escolhas para a vida adulta. Desse modo, cabe à escola ver maneiras de ajustar-se aos seus sujeitos e respeitar suas
realidades e saberes e assim compreender suas formas de aprender e ensinar.
Para Caldart (2009) é papel da instituição de ensino e de seus educadores, compreender as diferentes formas de
pensar e agir dos sujeitos que a compõe, haja vista a possibilidade de proporcionar ao indivíduo a emancipação e
discussão de sua realidade. Sabemos que a juventude rural é um elemento ainda difícil de ser discutido, visto sua
complexidade sociocultural e sua pouca representatividade nas pesquisas no que concerne suas dinâmicas sociais e
culturais, informação que fortalece a necessidade de a escola e seus educadores desenvolverem o que Caldart (2009,
p. 94) chama de “sensibilidade pedagógica”, que em suma trata-se da desburocratização do ensino e abertura para a
reflexão e acolhida de seus sujeitos.
Contudo, para essa reflexão é necessário que o professor compreenda o espaço em que está inserido e, além disso,
assuma-se como sujeito do lugar e da história onde atua. Desse modo terá condições de observar suas práticas
pedagógicas permanentes e retirar delas, lições que o permita interagir com seus sujeitos, em especial com os distintos
jovens que compõe seu grupo discente, o qual segundo Cavalcanti (2012) não pode ser visto ou falado de maneira
singular, devido sua diversidade.
Essa atitude docente se pensada em especial para o professor de Geografia pode nos mostrar um duplo desafio: o
primeiro no que se refere à construção do conhecimento dos jovens do campo e da cidade, e o segundo no que se trata
da abordagem do lugar de vivência dos diferentes alunos que estão ali na escola, que também precisam entender a
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relação do lugar onde vivem com o global.
Enfim, ao pensarmos nesse processo e contexto apresentado e que as escolas recebem jovens alunos de todas as
localidades próximas, e em muitos casos, educandos do campo e da cidade, pergunto: O professor tem em sua
formação docente o preparo para atuar com as diferentes realidades que encontrará em seu trabalho? O curso de
licenciatura em Geografia tem se preocupado em formar professores reflexivos capazes de se aproximar dessa
realidade? Bem, essa discussão quanto à formação docente do professor, em especial o de Geografia, é objeto de
discussão do próximo tópico desse artigo.
 
 
Formação de professores e a constante necessidade de reflexão
Com o incremento populacional e o crescimento econômico, que conduziu a altas taxas de urbanização e
industrialização, o Brasil no decorrer do século XX passou de um atendimento educacional de pequenas proporções,
típico de países predominantemente rurais, para serviços educacionais de grande escala. (SAVIANI, 2011).
Todo esse avanço no número de pessoas atendidas pelos serviços educacionais, que de acordo com Saviani (2011) no
período de 1930 a 1998 teve seu número aumentado em cerca de vinte vezes, representou praticamente a
universalização do acesso ao Ensino Fundamental. Fato que, segundo o autor, acabou também destacando os
diferentes problemas relativos à qualidade do ensino e à formação de professores.
Como a formação docente tem um histórico marcado por sucessivas mudanças e descontinuidades, além de um apoio
em propostas políticas pedagógicas falhas em relação aos aspectos teórico-metodológicos; por muito tempo se
trabalhou acreditando que o educador deveria ser formado para efetuar a transmissão de conhecimento, de maneira
logicamente organizada e com o domínio do conteúdo, habilidades que seriam adquiridas com a própria prática docente
(SAVIANI, 2011).
No decorrer desse processo histórico foi se estruturando discussões em torno de como formar o professor. Passou-se a
considerar que os saberes docentes não se reduzem unicamente à função de transmissão de conhecimentos e que sua
prática integra outros tipos de saberes, ponto de vista também enfatizado por Tardif (2000). Para o autor esses novos
processos de formação docente deve se propor a pensar tanto no que se refere às bases teóricas quanto suas
consequências práticas.
Sobre esse processo de formação do professor, diferentes autores vêm aprofundando suas pesquisas e discutindo o
assunto. A formação docente passou, então, a ser considerada a partir de diferentes fatores, os quais para Souza
(2011) na atualidade são: 1. As políticas de formação docente; 2. O compromisso científico e social das instituições de
ensino superior; As orientações teóricas e metodológicas e o papel do professor na construção do conhecimento
profissional da área.
No que tange à Geografia, Callai (1999) afirma que a formação do docente deve estar referida a dois momentos:
primeiro a uma habilitação formal, restrita a duração do curso de licenciatura; e segundo à formação num processo, que
deve ser permanente e decorre de pensar a própria prática e atualizar-se. Ainda mais quando pensamos que o
professor de Geografia trabalha com uma ciência capaz de dialogar com as demais disciplinas e de articular a
construção do conhecimento do lugar com os saberes sociais.
No entanto a formação do professor, deve ainda considerar a confluência de grandes campos do saber como: o claro
domínio dos objetos e conteúdos decorrentes da Geografia; os avanços teóricos e metodológicos referentes à Educação
e seus processos; e as teorias do conhecimento, as quais buscam a compreensão de como ocorre às ações de
aprendizagem, seja por crianças ou adolescentes. Além de dar condições ao licenciando de transformar suas leituras e
as discussões e exposições feitas em sala num conhecimento próprio organizado (CALLAI, 1999).
Diante de uma sociedade complexa e em contextos instáveis, como afirma Cavalcanti (2012), essa forma de
organização dos conhecimentos e novos modos de reflexão para a educação e formação de professores tornam-se
exigências. Ainda mais quando lembramos que o professor de Geografia deve ir além da interpretação da realidade e do
mundo, precisando entender também os mecanismos que levaram aquele espaço ser construído daquele modo.
Os professores estão sempre se utilizando da reflexão, seja para agir nas urgências ou decidir nas incertezas, afirma.
Portanto cabe ao curso de formação docente evocar o lado reflexivo desse profissional, uma vez que se o ensino for
feito de forma técnica e estritamente teórica pode não conseguir formar educadores capazes de atuar em situações
reais e inesperadas. (OLIVEIRA, 2008).
De acordo com Cavalcanti (2012) o professor deve dominar mais do que a matéria em si, deve saber estruturar o
conteúdo em função da aprendizagem de seus alunos, que variará em cada contexto. Mas para que esse profissional
consiga agir dessa maneira é preciso que ele tenha conhecimentos para além dos mecanismos do que deve adotar, os
quais podem ser desenvolvidos a partir de estímulos em sua formação.
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Segundo Nóvoa (2007) a formação docente cada dia mais é vista como desafio, devido a constante necessidade de
reflexão da prática, haja vista que não é a prática que é formadora, mas sim a capacidade de refletir sobre ela. Para
Nóvoa (2007, p.14):
A formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras vezes excessivamente metodológica, mas há um
déficit de práticas, de refletir sobre as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como fazer. É desesperante ver
certos professores que têm genuinamente uma enorme vontade de fazer de outro modo e não sabem como. Têm o
corpo e a cabeça cheios de teoria, de livros, de teses, de autores, mas não sabem como aquilo tudo se transforma em
prática, como aquilo tudo se organiza numa prática coerente. Por isso, tenho defendido, há muitos anos, a necessidade
de uma formação centrada nas práticas e na análise dessas práticas.
 
O professor dessa forma será formado como um sujeito portador de saberes práticos e teóricos sobre a realidade em
que atua ou atuará. Por isso a necessidade da formação de um indivíduo capaz de problematizar e questionar a prática
e, também, capaz de propor novas práticas com base em suas investigações e objetivos (CAVALCANTI, 2012).
Para que haja essa reflexão sobre a experiência sem restrição às situações imediatas, há a necessidade de um aporte
teórico e de um conjunto de saberes específicos e estruturados em diferentes áreas. Como afirma Libâneo (2006), o
professor aprende sua profissão por vários caminhos, e uma concepção crítica e reflexiva ultrapassa a reflexão dos
problemas diários.
Para o autor, o professor precisa desenvolver sua apropriação teórico-crítica das realidades, considerando os contextos
concretos; ele necessita apropriar-se de metodologias de ação, para facilitar seu trabalho docente e assim resolver
problemas de sala de aula; e por fim, considerar os contextos sociais, políticos, institucionais na configuração da prática
escolar (LIBÂNEO, 2006).
Nem sempre esse desenvolvimento acontece durante o processo de formação do professor, haja vista a constante
priorização das pesquisas por professores e universidades, que colocam em segundo plano as discussões referentes à
formação e atuação docente. Nesse contexto, é comum dizer que para ensinar basta saber o conteúdo, o que acaba
formando obstáculos à formação do educador, pois assim se esquece que o saber docente é composto por referências
que orientam suas práticas específicas.
Pimenta (2006) afirma que essas referências estão ligadas a diferentes saberes, como os: saberes disciplinares –
aqueles construídos em relação à sua área de atuação, unindo conhecimentos científicos e sociais –, saberes
pedagógicos – aqueles que têm por base os saberes relacionados à educação e a didática, e são construídos no
processo de reflexão sobre a prática social do professor – e os saberes da experiência – aqueles formados ao longo da
vida, que estão relacionados à ética social e profissional, além dos saberes relacionados ao conteúdo.
Com essas referências, de acordo com Cavalcanti (2012), é possível estruturar cursos de licenciatura que busquem
promover nos alunos elementos que os ajudem a construir saberes necessários à atuação docente no cotidiano escolar.
Como a formação docente é um processo amplo que trata da formação integral do indivíduo, a autora chama atenção
para a relevância de se viabilizar a reflexão sobre suas práticas formativas. As quais visem superar as dificuldades
identificadas na prática e que formem profissionais com domínio do campo geográfico e capazes de refletir sobre
métodos e conceitos para a construção da disciplina Geografia.
Nesse sentido, não se cobra a memorização e reprodução de conhecimentos geográficos, mas sim a construção e
reconstrução de conhecimentos e seus significados. Portanto, ao contrário do que já fora dito, ao professor não basta
apenas ter domínio do conteúdo, ele precisa tomar posição sobre as finalidades da Geografia em sua proposta de
trabalho (CAVALCANTI, 2012).
Ao ter seu posicionamento frente à ciência e quanto ao seu papel como educador, o professor poderá articular a prática
com a teoria e então definir o que ensinar, para quem e como ensinar. Saberes que Cavalcanti (2012, p. 111), após
investigações e formulações teóricas a respeito do que os professores de Geografia necessitam saber para atuar
profissionalmente, afirma:
 

1. “Saber Geografia” – ele precisa saber mais que conhecer os conteúdos, precisa ter domínio pleno da área de
conhecimento.

2. “Saber ensinar” – o educador deve saber pensar sobre o ensino como fenômeno social, como algo vinculado a
projetos de mundo, e ver-se como mediador no processo e posicionar-se.

3. “Saber pra quem vai ensinar” – o professor precisa conhecer seus alunos e seus contextos de vida, para refletir
sobre a subjetividade humana e entendê-los como sujeitos sociais.

4. “Saber ensinar Geografia” – conhecimento que deve ser adquirido nos cursos de formação os quais devem
propiciar referências teóricas para a reflexão do professor, de sua identidade, de sua prática e de escola.
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5. “Saber pra quem ensinar Geografia” – que está relacionado ao currículo e os processos de constituição dos
conteúdos escolares, além da compreensão da importância daquela matéria na formação básica.

6. “Saber como ensinar Geografia para sujeitos e contextos determinados” – é compreender o papel da escola
como instituição social com suas crises, conquistas, posição na sociedade e enganos.

A partir desses saberes, a autora destaca a importância de se discutir durante a formação de professores os pontos
abordados pelo terceiro e quinto item, que correspondem ao saber para quem vai ensinar e saber para quem vai ensinar
Geografia, respectivamente; haja vista que é nesse momento que o professor realmente identificará quem são seus
alunos e em que contexto social estão inseridos.
Sabemos que o desenvolvimento profissional e do “saber ensinar”, também é de responsabilidade do professor, mas
discutir o tema nos cursos de formação docente possibilita que o licenciando desenvolva sua capacidade de refletir
quanto as características dos seus alunos. O que o ajudará a considerar as culturas e as práticas sociais do grupo e
consequentemente em sua relação com a classe.
Nesse contexto, autores como Pessoa (2007), Caldart (2009) e Meuer (2010) vêm discutindo a necessidade de se
preparar professores para atuarem com jovens que vivem no campo, sejam eles estudantes de escolas do campo ou de
escolas urbanas que atendam populações rurais. Docentes capazes de refletir e considerar as redefinições do rural, das
relações urbano/rural e da relação do jovem com a terra e com seus modos de vida.
Compreendemos que a formação docente apesar de necessária não é suficiente para atender as exigências impostas
pela realidade docente. No entanto, se o professor se assumir como sujeito de uma reflexão permanente sobre: suas
práticas, o ambiente escolar em que está inserido e os alunos que está formando; este estará apto a construir um
projeto de ensino capaz de dialogar com a construção/reconstrução do espaço rural, e com as práticas juvenis.
Como o espaço rural, nas últimas décadas, adquiriu significado distinto daquele que lhe era tradicionalmente atribuído –
o de espaço atrasado e destinado à produção de bens primários – cabe ao professor propor um ensino capaz de discutir
as diferentes ruralidades existentes nessa sociedade urbana e industrial que se formou. Aos cursos de formação inicial
de professores, cabe abrir espaço para a reflexão sobre o tema; para que o licenciado possa se aproximar da realidade
do campo pelo viés do ensino, e não somente a partir de disciplinas específicas, que muitas vezes desconsideram a
docência.
Nesse sentido, tem-se a possibilidade de novamente humanizar o ensino, que como dito anteriormente, teve seu caráter
humano perdido com o acelerado crescimento econômico do país, e sua necessidade de formar cada vez mais rápido
mãos de obras especializadas. Ações que também influenciaram as escolas, as quais passaram a esquecer de ajustar
sua forma e conteúdo, aos sujeitos que delas necessitam.
Sem dúvida, acompanhando todas essas transformações, a formação do professor que tem em seu histórico o uso da
fórmula “3+1” (CAVALCANTI, 2008, p. 86) e a pouca discussão da necessidade de se refletir a prática docente, na
contemporaneidade ainda demonstra resquícios desse modelo. No entanto, passa a visualizar a importância do ensino
construir no aluno conhecimentos sobre seu lugar de vivência, e torná-lo capaz de transitar e lutar por ele.
Tais pensamentos que ainda estão poucos explorados no que se refere ao conhecimento dos jovens do campo. Porém
é importante dizer que essas são tentativas de superar impasses encontrados por professores diante de parte dos
alunos, que vivem em uma realidade complexa e em contextos variados. Os quais necessitam reconhecer os vínculos
de sua espacialidade e de sua cultura, com o currículo escolar com os conteúdos das disciplinas e com o cotidiano
escolar (CAVALCANTI, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certamente, há muito que refletir sobre a temática tratada nesse artigo e sobre os possíveis caminhos para se pensar a
prática pedagógica do professor de Geografia. Algumas questões ficaram em aberto para estudos posteriores. No que
diz respeito à importância deste artigo, é esperado que ele possa contribuir para que os profissionais envolvidos no
processo de ensino/aprendizagem reflitam sobre sua prática docente.
No que se refere à formação docente, percebemos que uma boa formação se constitui premissa necessária para o
desenvolvimento de um trabalho docente de qualidade. Porém essa qualidade também está associada à visão política e
social que esse professor atribui à sua disciplina na formação do estudante e ao seu papel como mediador de condições
para a reflexão e o acesso à cidadania.
Assim, pensar em uma educação que atenda essa nova demanda social e estudantil, e que discuta esse novo contexto
a que os jovens do campo estão inseridos é de fundamental importância; haja vista a possibilidade de atender aos
anseios de uma população que por muito tempo esteve marginalizada, e que a cada dia mais migra para as cidades em
busca de melhores oportunidades de estudos e trabalho.

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_formacao_docente_para_a_atuacao_com_jovens_escolares_a_necessid.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.5-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



REFERÊNCIAS
BRASIL, Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010. Política de educação do campo e Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária - PRONERA. Disponível em: Acesso em: 15 nov.2014.
CALDART, Roseli Salete. A escola do Campo em Movimento. In: ARROYO, M. G.; CALDART, R. S.; MOLINA, M. C.
(Org.). Por Uma Educação do Campo. 4ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2009, p. 89-134.
CALLAI, Helena Copetti. A formação do profissional da Geografia. Ijuí, RS: Ed. UNIJUÍ, 1999.
CAVALCANTI, Lana de Sousa. O Ensino de Geografia na escola. Campinas, SP: Papirus, 2012.
CAVALCANTI, Lana de Souza. Formação inicial e continuada em Geografia: trabalho pedagógico, metodologias e
(re)construção do conhecimento. In: ZANATTA, B. A.; SOUZA, V. C. (Orgs.). Formação de professores: reflexões do
atual cenário sobre o ensino da Geografia. Goiânia: NEPEG/Vieira, 2008, p.85-102.
GRITTI, Silvana Maria. Educação rural e capitalismo no campo. Passo Fundo, RS: Ed. UPF, 2003.
LIBÂNEO, José Carlos. Reflexividade e formação de professores: Outra oscilação do pensamento pedagógico
brasileiro? In: PIMENTA, S.G.; GHEDIN, E. (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: Gênese e crítica de um conceito.
6ª ed. São Paulo: Cortez, 2006, p. 53-79.
MEURER, Ane Carine. Projeto político-pedagógico escolar: questões a serem refletidas nas escolas do campo. In:
MATOS, K.S.A.L.; WIZNIEWSKY, C.R.F.; MEURER, A.C.; DAVID, C. (Org.). Experiências e Diálogos em Educação
do Campo. Fortaleza: Edições UFC, 2010, p.13-26.
NÓVOA, Antônio. Desafios do trabalho do professor no mundo contemporâneo. Publicação do Sindicato dos
professores de São Paulo. Disponível em: < http://www.sinprosp.org.br/arquivos/novoa/livreto_novoa.pdf> Acesso em:
30 nov. 2012.
OLIVEIRA, Karla Annyelly Teixeira de. Saberes docentes e a Geografia urbana escolar. 2008. Dissertação
(Mestrado) – IESA, UFG, Goiânia, 2008.
PESSOA, Jadir de Morais. Extensões do rural e educação. In: PESSOA, J. M. (Org.) Educação e Ruralidades.
Goiânia: Editora UFG, 2007, p. 13-28.
PIMENTA, Selma Garrido. Professor Reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, S.G.; GHEDIN, E. (Orgs.).
Professor reflexivo no Brasil: Gênese e crítica de um conceito. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 2006, p. 17-52.
TARDIF, Maurice. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: Elementos para uma
epistemologia da prática profissional dos professores e suas consequências em relação à formação para o magistério.
In: Revista Brasileira de Educação. n. 13. Rio de Janeiro: Anped, 2000, p. 5-24. Disponível em: Acesso em: 30 nov.
2012.
SAVIANI, Dermeval. Formação de professores no Brasil: dilemas e perspectivas. In: Poíesis Pedagógica. V.9, n.1
jan/jun. Catalão, GO: PPGEDUC, 2011, p. 7-19. Disponível em: Acesso em: 18 dez. 2012.
SOUZA, Vanilton. A formação acadêmica do professor de Geografia: dimensões teóricas. In: CALLAI, Helena Copetti.
(Org.) Educação geográfica: reflexão e prática. Ijuí, RS: Ed. UNIJUI, 2011.
 

Consiste em uma formação com três anos dedicados aos “conteúdos conceituais específicos” com a preocupação de
“formar saberes geográficos sem articulação com o ofício profissional do geógrafo” e um ano dedicado às chamadas
“disciplinas pedagógicas, que orientam a formação para o exercício profissional, preparando tecnicamente o professor”
(CAVALCANTI, 2008, p. 86).
 

Mestre em Geografia; Aluna do Programa de Pós-Graduação em Geografia, nível doutorado, no Instituto de Estudos
Socioambientais, da Universidade Federal de Goiás (IESA/UFG). Email: priscylla.menezes@hotmail.com
 

Recebido em: 05/07/2015
Aprovado em: 11/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

21/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_formacao_docente_para_a_atuacao_com_jovens_escolares_a_necessid.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.6-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


