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Resumo: O Programa Novos Talentos foi criado pela CAPES em 2010 e visa contribuir para 
elevação do padrão de qualidade do ensino na educação básica. E, mais, reafirma e intensifica a 
relação da Universidade com a Escola pública, principalmente ao promover a integração dos seus 
diversos cursos de formação de educadores entre si e com os profissionais da educação básica em 
um esforço conjunto para contribuir para a melhoria dos indicadores da educação nacional. No caso 
específico da Geografia, o Programa contribui para a formação docente, tanto continuada como 
inicial; bem como para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, pois possibilitam 
o desenvolvimento de ações didático-pedagógicas e metodológicas afirmativas que podem ser 
revertidas em aulas mais dinâmicas nas escolas de ensino básico, tornando o Ensino de Geografia 
mais significativo. Assim sendo, busca-se neste artigo apresentar reflexões sobre a contribuição do 
Programa Novos Talentos, área de Geografia, na formação inicial e continuada dos profissionais da 
educação e para o cotidiano escolar. Essas reflexões tem por base a análise das ações-atividades 
desenvolvidas no período de 2013-2014; tais ações abrangeram um trabalho extensivo com 
professores e alunos da educação básica e os licenciandos em Geografia da Unemat, no sentido de 
possibilitar a eles momentos de interlocução entre  a teoria e a prática docente. Assim, 
desenvolveram-se atividades práticas com os conteúdos geográficos por meio de oficinas 
geográficas e aulas a campo com professores, licenciandos e alunos da educação básica. Como 
resultado verificou-se que o desenvolvimento do Programa Novos Talentos, subprojeto Geografia, 
possibilitou a construção de práticas pedagógicas inovadoras e o aprimoramento de técnicas de 
ensino capazes de contribuir com o aprendizado significante dos alunos da rede de educação básica; 
como também contribuiu com o estreitamento das relações de aprendizagem entre os sujeitos que 
compõem as Escolas e os sujeitos que compõem a Unemat, ou seja, a Geografia Escolar e a 
Geografia Acadêmica. 
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INTRODUÇÃO 
 

A sociedade contemporânea vem exigindo cada vez mais, da escola sobre tudo, as de Ensino 
Básico. Exige-se hoje um compromisso maior com a formação do indivíduo, tanto para atender as 
exigências da sociedade cada dia mais tecnificada quanto para a construção de uma formação 
cidadã, papel este que a ciência geográfica assumiu, por intermédio da Disciplina de Geografia, ou 
seja, não basta saber lidar com as novas ferramentas tecnológicas, é preciso que o ser humano, antes 
de tudo saiba conviver harmoniosamente consigo mesmo, com a sociedade em geral e com a 
natureza. 

 
Neste sentido Callai (2001, p. 57) a fim de justificar em sua compreensão a importância do 

porque estudar Geografia defende que há três razões: 
 

Primeiro: para conhecer o mundo e obter informações, que a muito tempo é 
o motivo principal para estudar geografia. Segundo: podemos acrescer que a 
Geografia é a ciência que estuda, analisa e tenta explicar (conhecer) o 
espaço produzido pelo homem. Ao estudar certos tipos de organização do 
espaço procura-se compreender as causas que deram origem às formas 
resultantes das relações entre sociedade e natureza. Para entendê-las, faz-se 
necessário compreender como os homens se relacionam entre si. Terceira 
razão: não é conteúdo em si, mas num objetivo maior que dá conta de tudo o 
mais, qual seja a formação do cidadão. Instrumentalizar o aluno, fornecer-
lhe as condições para que seja realmente construída a sua cidadania é 
objetivo da escola, mas à geografia cabe um papel significativo nesse 
processo, pelos temas, pelos assuntos que trata. 

 
Foi com esta compreensão, da importância do ensino de Geografia, seja por meio dos temas 

específicos, tais como espaço, lugar, região, território e paisagem, tratados também por outras 
ciências, mas com muita propriedade pela ciência geográfica, e considerando ainda os temas 
transversais, a exemplo da questão ambiental, que desenvolvemos este trabalho. Portanto, ressalta-
se que este trabalho situa-se no contexto das discussões contemporâneas sobre os processos de 
formação e atuação docente e na compreensão da importância da articulação entre produção de 
conhecimentos científicos e conhecimentos construídos no contexto da prática em sala de aula. 
Pois, os Projetos Político-Pedagógicos e os Currículos das Licenciaturas estão voltados para uma 
formação de professores que: possam compreender a escola em toda sua complexidade; buscam 
continuadamente o conhecimento, contextualizando-o no nexo da realidade global-local; propõem 
novas soluções para os problemas de ensino-aprendizagem, observando as especificidades da área 
do saber e; desenvolvem uma atitude colaborativa e solidária nos seus espaços de atuação, ou seja, o 
ambiente escolar. 

 
Ressaltamos, no entanto, que o conhecimento não se constrói apenas em sala de aula, 

compreendemos que os espaços de aprendizagem são múltiplos; e o ensino de geografia exige esse 
dinamismo, ele pode e deve ser permeado por uma infinidade de práticas didático-pedagógicas e 
espaços de aprendizagem, que extrapolem os muros da escola. Estes espaços são vistos como 
espaços complementares ao ensino que as escolas de educação básica em geral promovem,  são 
espaços que permitem criar, imaginar, construir noções de lugar – tempo- espaço e território, a 
exemplo dos Museus, das Praças, do Cinema, da cidade, do campo, enfim, poderíamos elencar uma 
infinidade deles. Estes espaços possibilitam a aprendizagem tanto quando são presencialmente 
conhecidos ou quando são virtualmente visitados, pois “no mundo atual, cada vez de modo mais 



intenso, as informações e os meios de comunicação nos permitem ter acesso aos lugares mais 
distantes. O conhecimento é cada vez mais avolumado e cada vez mais abrangente” (CALLAI, 
2001, p. 59). 

 
Diante de tais constatações surge a necessidade de repensar a forma como a Geografia vem 

sendo ensinada em sala de aula, de modo a proporcionar ao aluno uma maior autonomia para 
inserir-se numa sociedade cada vez mais globalizada, que exige posturas críticas frente aos diversos 
desafios da sociedade ora inserida. Tais ações perpassam necessariamente pela prática docente e, 
consequentemente, pelo uso diversificado de metodologias em sala de aula, que aliadas ao respeito 
pela vida cotidiana do aluno conduzem sobre tudo para a formação da cidadania. 

 
Em síntese, este entendimento estimulou-nos na elaboração das ideias que ora  se apresenta; 

é uma proposta de trabalho com os professores e alunos da educação básica e licenciandos em 
Geografia, no sentido de possibilitar a eles momentos de interlocução entre a teoria e a prática de 
sala de aula, com a construção de práticas didático-pedagógicas que contribuam no processo de 
ensino-aprendizagem da Geografia na Educação Básica. Pois é comum, por meio de relatos de 
professores e de alunos-estagiários a falta de aplicabilidade dos conceitos e temas abordados pelas 
Disciplinas de forma geral em sala de aula, frente sobretudo a oferta do mundo virtual, e a 
Geografia faz parte desse conjunto de Disciplinas, que diariamente enfrentam no ensino 
fundamental e médio o desinteresse de alunos pelo aprendizado, o que nos leva ao desafio constante 
de reinventar os recursos didáticos metodológicos, ou seja embora os conteúdos sejam os 
tradicionalmente trabalhados por intermédio dos Livros didáticos, mas os recursos devem 
constantemente serem atuais, dinâmicos e interativos . 

 
Assim, sem a pretensão de esgotar as possibilidades de intervenção no ensino de Geografia,  

objetivamos com este trabalho contribuir com o processo de ensino-aprendizagem da Ciência 
Geográfica na Educação Básica, por meio da construção de espaços investigativos e extensionistas, 
que promovam ações didático-pedagógicas extracurriculares, dinâmicas e interativas. Deste modo, 
acredita-se que atividades práticas como oficinas geográficas e aulas a campo contribuirão com esse 
intento. Além disso, entende-se que a oferta dessas ações-atividades oportuniza novas pontes e 
fortalecimento dos fios já existentes entre a Escola de Educação Básica e a UNEMAT e, 
consequentemente, uma melhoria na qualidade educacional. 
 
PROGRAMAS NOVOS TALENTOS 
 

O Programa Novos Talentos foi criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) em 2010. Dentre seus objetivos está a promoção, por meio do custeio, das 
ações pedagógicas desenvolvidas no espaço escolar, a qualificação e o desenvolvimento do trabalho 
docente e da aprendizagem dos alunos.  

 
Assim sendo, o Programa possibilita a realização de atividades extracurriculares para 

professores e alunos da Educação Básica nos mais variados espaços; o fortalecimento da parceria 
entre o meio acadêmico e as escolas públicas da Educação Básica, ampliando os espaços de 
formação da Universidade e buscando mecanismo de dinamização das atividades curriculares; a 
socialização do conhecimento científico e tecnológico de modo a torná-lo acessível aos professores 
e alunos da rede pública da Educação Básica, ampliando as possibilidades de uma formação mais 
inovadora e efetiva; o estímulo aos professores da rede pública da Educação Básica na busca do 
próprio desenvolvimento profissional, por meio da formação continuada, bem como a busca de 
mecanismos de aprimoramento da Educação Básica nas diversas áreas conhecimento.  

 
De forma geral, pode-se dizer que o Programa Novos Talentos ao priorizar ações voltadas ao 

fortalecimento do ensino aprendizagem na Educação Básica, sugerindo inclusive que as ações 



comtemplem escolas com baixo IDB, contribui para o fortalecimento das Escolas mas contribui 
efetivamente com a formação acadêmica, que no caso da UNEMAT tem até o presente momento o 
envolvimento prioritário das licenciaturas, e assim entendemos que valoriza, apoia e fortalece a 
docência, aprimorando a formação, e contribui para elevação do padrão de qualidade da educação 
básica uma vez que fomenta o diálogo entre a universidade e a escola pública (CAPES, 2012). 

 
Na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) o Projeto Novos Talentos: 

ressignificando a relação Universidade/Escola, se coloca como uma oportunidade de aproximação 
da Universidade com as escolas públicas, contemplando o currículo da Educação Básica em suas 
articulações, nas perspectivas educacionais, científicas e tecnológicas requeridas pelo mundo 
contemporâneo. Nessa emergência, as ações visam enriquecer a formação dos professores e alunos 
da rede pública de ensino, despertando e incentivando vocações científicas de novos talentos no 
Estado de Mato Grosso, auxiliando-os na melhoria do desempenho escolar e no desenvolvimento de 
atitudes e valores inerentes ao processo formativo.  

 
Assim sendo, o subprojeto Geografia contribui para enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, pois possibilita o desenvolvimento de ações didático-pedagógicas e 
metodológicas afirmativas que podem ser revertidas em aulas mais dinâmicas nas escolas de ensino 
básico, tornando o Ensino de Geografia mais significativo, e do mesmo modo contribui para a 
formação docente, tanto continuada como inicial.     

 
METODOLOGIA 
 
 Metodologicamente este trabalho está pautado em um estudo qualitativo e descritivo. A 
pesquisa qualitativa entende a realidade social como dinâmica, na qual interagem sujeito e objeto, já 
que ambos são de mesma natureza. Segundo Ludke (2003), a pesquisa qualitativa tem um ambiente 
natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; envolve a 
obtenção de dados descritivos, no contato direto com o do pesquisador e a situação estudada, 
enfatizando mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar as perspectivas dos 
participantes. 
 

Sendo assim, para atingir os objetivos propostos neste trabalho as ações-atividades foram 
divididas por etapas. Inicialmente foi realizado um levantamento junto aos professores da educação 
básica quanto às principais dificuldades e necessidades relativas à disciplina de Geografia e a ação 
docente (pesquisa-ação).  

 
Após esse levantamento de dados sobre as dificuldades apresentadas no processo de ensino-

aprendizagem da Geografia no espaço escolar foram desenvolvidas oficinas de apoio teórico e 
prático para professores e licenciandos em Geografia. A ideia principal nesta etapa de trabalho 
consistiu no apoio a formação docente (inicial e continuada) para a implementação de práticas 
didático-pedagógicas que contribuam para um processo de ensino-aprendizagem significante nos 
espaços das escolas.  

 
Num segundo momento, elaborou-se e foram desenvolvidas aulas a campo com os alunos e 

professores da educação básica. A aula a campo tem sido entendida como uma ferramenta para 
aproximar o aluno da realidade e enriquecer a aprendizagem. Castrogiovanni et al (2011) acredita 
que é na aula de campo que o aluno percebe e aprende vários aspectos (naturais, sociais, culturais, 
políticos e econômicos) que envolvem os temas estudados em sala de aula. Portanto, a aula a campo 
busca aproximar os alunos da realidade estudada e, consequentemente, produzir conhecimento 
sobre o local analisado. 

 



Ressalta-se que antes das saídas a campo foram realizadas reuniões com os professores e 
alunos envolvidos na aula campo, para apresentação do roteiro, objetivos, horário e atitudes perante 
a comunidade e a natureza. Nesse momento também foi entregue aos alunos uma autorização, 
contendo informações sobre o local, horários, itinerários, professores responsáveis e objetivos da 
aula a campo, para ser assinada pelos participantes ou por seu responsável. Os locais visitados 
foram previamente definidos pelos professores que organizaram o roteiro pedagógico. Isso significa 
dizer que, as ações propostas e atividades desenvolvidas passaram por um processo de 
sistematização e discussão (planejamento, elaboração e desenvolvimento) que envolveu Professores 
de Geografia e Alunos da Rede de Educação de Cáceres-MT, Acadêmicos do Curso de Geografia 
da Unemat e a Coordenação do Subprojeto Novos Talentos em Geografia. 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
De acordo com Nunes e Silva (2011) a formação acadêmica pautada no tripé ensino, 

pesquisa e extensão universitária contribui e reforça o elo entre universidade e comunidade, 
processo em que ambos se fortalecem e cooperam mutuamente em prol de uma educação de 
qualidade, tanto no ensino básico  como no ensino superior. No caso específico das Licenciaturas, 
pressupõe-se que essa associação entre ensino, pesquisa e extensão contribua não só com a 
formação acadêmica e social dos graduandos; mas também com a formação continuada dos 
professores e dos demais sujeitos que compõem o espaço escolar (alunos, gestores, técnicos, etc), a 
ideia é que todos os envolvidos no processo sejam favorecidos de maneira positiva.  

 
Neste sentido, apresenta-se a seguir duas atividades desenvolvidas a partir das ações 

propostas no Programa Novos Talentos, subprojeto de Geografia, envolvendo o ensino, a pesquisa e 
a extensão, voltadas aos Professores de Geografia, Alunos da Educação Básica e aos Licenciandos 
de Geografia da UNEMAT campus de Cáceres-MT, são elas:  

 
→ Oficinas Pedagógicas de Geografia: tiveram como objetivo oportunizar aos participantes a 
elaboração/construção de recursos didático-pedagógicos, por meio de atividades práticas, sobre a 
ciência geográfica que possam ser utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. Neste momento 
buscou-se construir atividades práticas e materiais didático-pedagógicos que pudessem ser 
utilizados para melhor assimilação dos conteúdos de Geografia em sala de aula, tais como: jogos 
pedagógicos, maquetes, geografia noticiada, cinegeo, dinâmicas geográficas, mapas mentais, 
histórias em quadrinhos, atividades com música, etc. Além disso, as oficinas possibilitaram a 
interação dos Professores e Alunos da Rede de Educação Básica em Cáceres-MT com os 
licenciandos em Geografia da Unemat.   

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
Figuras 01 a 10 – Oficinas voltadas ao Ensino da Geografia 

Fonte: SILVA, 2013 
 

→ Aulas a Campo: tiveram como objetivo promover o conhecimento Geográfico entre professores 
e alunos da Educação básica por meio de visitas técnicas em Cáceres-MT e região, a fim de 
contribuir para a compreensão da paisagem local e regional, conhecer seu lugar de origem e/ou 
local onde reside, observar os fenômenos naturais e sociais, local e regional. Assim sendo, 
constatamos, a partir das experiências vividas em campo, que essa atividade foi bastante 
interessante tanto para os alunos da educação básica, quanto para os Professores e Licenciandos, 



pois com ela foi possível conhecer um pouco mais da cidade de Cáceres e região; como também 
auxiliou no processo de desenvolvimento da percepção, aguçando os sentidos para os problemas e 
dilemas do cotidiano aliado as práticas e dinâmicas desenvolvidas em sala de aula.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Figuras 11 a 20 – Aulas a Campo voltadas ao Ensino da Geografia 

Fonte: SILVA, 2014 
 

Ressalta-se que o desenvolvimento dessas atividades tiveram como base as necessidades dos 
professores de explorarem na prática assuntos geográficos a serem trabalhados em sala de aula e/ou 
extraclasse, portanto, objetivaram auxiliar a ação pedagógica dos professores da educação básica; 
como também contribuir com a formação inicial dos acadêmicos participantes da ação como 
profissionais reflexivos e pesquisadores atuantes nas escolas públicas. Além do mais, percebeu-se 
resultados significativos relativos ao aumento do número de alunos que participam das atividades 
do Projeto, como também a melhoria dos índices de rendimento de aprendizagem da Geografia no 
âmbito escolar. 

 
Considerando o período de um ano de desenvolvimento na Unemat/Campus de Cáceres do 

Programa Novos Talentos, subprojeto Geografia, verifica-se que, apesar de alguns percalços de 
ordem prática e pedagógica vivenciados durante o desenvolvimento das ações-atividades com as 
escolas parceiras, obtivemos  resultados positivos “nesta difícil caminhada rumo ao aprendizado 
[...]” (CASTROGIOVANNI, et al, 2011). Tais resultados estão diretamente relacionados com as 
diretrizes propostas pela CAPES (2010). 

 
Nesse sentido, verifica-se que as ações/atividades desenvolvidas no Programa Novos 

Talentos, subprojeto Geografia, em parceria com as Escolas da Rede de Educação Básica em 
Cáceres-MT, tem resultado em uma nítida integração entre os envolvidos gerando novas amizades, 
ideias e ações. Tais ações-atividades foram realizadas tendo por base a busca pelo despertar da 
cidadania dos estudantes assistidos, já que “a escola deve proporcionar os caminhos necessários 
para que os sujeitos/alunos possam compreender o cotidiano, desenvolvendo e aplicando 
competências” (REGO, et al, 2007, p. 44). 

 
Convém salientar que o diferencial destas ações, dentre outros se deu pela participação de 

todos os envolvidos, prioritariamente dos alunos da educação básica na definição e construção bem 
como na execução de todos os processos que envolveram as duas atividades, o que no nosso 
entendimento fortaleceu o interesse dos alunos pela Disciplina de Geografia, fato comprovado pelo 
relato dos professores identificados nos processos avaliativos encaminhando junto aos alunos. 
  

Cabe destacar também como resultado do projeto a contribuição do Programa Novos 
Talentos, subprojeto em Geografia, aos sujeitos que compõem as escolas parceiras, seja por meio do 
desenvolvimento de ações/atividades conjuntas em classe e extraclasse, como também pela 
valorização de seus saberes e práticas na construção do conhecimento geográfico. 

 
Portanto, espera-se que o desenvolvimento destas atividades contribua para promover 

reflexões sobre a importância da construção de práticas pedagógicas inovadoras no processo de 
ensino-aprendizagem da Geografia; ou seja, que promova um “(re)significado” à prática, na busca 



por melhorias do processo de ensino-aprendizagem, favorecendo uma educação mais qualitativa e 
de relevância social condizente à realidade destinada. 

 
Por fim, espera-se que as interações e ações propostas no Programa Novos Talentos, 

subprojeto Geografia, continuem contribuindo para promover mudanças no âmbito da formação dos 
acadêmicos e licenciados em Geografia e da inovação do processo de ensino-aprendizagem nas 
escolas parceiras.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Nesse artigo buscamos apresentar o Programa Novos Talentos, subprojeto Geografia, 
desenvolvido na Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus de Cáceres-MT. Para isso, 
situamos sua importância e apresentamos as ações/atividades desenvolvidas no período de 2013-
2014. 

 
O Programa ainda está em andamento, mas já é perceptível a sua contribuição no processo 

educacional, pois tem despertado o interesse dos alunos da rede púbica para o seu cotidiano e  a 
transformação de sua realidade. Além disso, tem possibilitado a ampliação da visão dos educandos 
e educadores em relação às ciências e às diferentes formas de interação entre os diversos ramos do 
conhecimento; principalmente por meio do desenvolvimento de um processo de ensino e 
aprendizagem que combina teoria e prática, reflexão e ação, desafios locais e visão de mundo. 

 
 Assim sendo, verifica-se que as ações-atividades elaboradas e desenvolvidas no subprojeto 
Geografia são pensadas e voltadas para a melhoria da educação, priorizando a formação inicial e 
continuada dos professores de Geografia incentivando-os a prosseguirem com seu aprendizado, de 
modo continuado, contribuindo para uma formação que responda às características da sociedade 
moderna, à competitividade do mundo de trabalho e ao exercício pleno da cidadania. 
 
 Nesse contexto, verifica-se que programas que promovem o ensino, a pesquisa e a extensão 
e, consequentemente, permitam o intercâmbio entre a universidade e a escola básica, como é o caso 
do Programa Novos Talentos, são fundamentais para assegurar a qualidade do processo pedagógico.  
 

Conclui-se assim que são muitos os resultados positivos quando se consegue associar o tripé 
ensino, pesquisa e extensão num Curso de Licenciatura. Tais ganhos abrangem principalmente os 
Professores de Geografia da Educação Básica em Cáceres-MT, porque através das ações 
desenvolvidas puderam socializar seus conhecimentos e experiências didático-pedagógicas e 
metodológicas e aprender também com o grupo participante das ações-atividades desenvolvidas; e, 
por fim, os alunos da rede de educação básica, porque tiveram a oportunidade de enriquecer seus 
conhecimentos geográficos por meio de ações práticas e investigativas, entre outras. Assim sendo, a 
nosso ver, O Programa Novos Talentos tem grande importância para os dois espaços escolares: a 
Universidade e a escola, oportunizando aos sujeitos dos dois ambientes a vivência de muitas 
experiências pedagógicas e profissionais, além de aproximar o aluno da Universidade, e, da mesma 
forma, a Universidade da comunidade. 
 
 Por fim, ressalta-se que houve, em todo o processo de construção deste trabalho, uma troca 
constante de conhecimento e experiências entre os sujeitos participantes destas ações-atividades. 
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