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Resumo 

O presente artigo trata-se de uma reflexão sobre o papel do currículo nas práticas formativas 
docentes, a saber no ensino de Geografia. A reflexão sobre o currículo tem recebido inúmeras 
contribuições das diversas áreas do conhecimento, aquecendo o debate e inserindo novas dimensões 
para se pensar a prática educativa. As ciências humanas nesse sentido também tem dado suas 
contribuições ao discutir o currículo numa perspectiva de uma construção cultural. Desse modo, 
para entendermos a idéia de currículo cabe entende-lo dentro do contexto em que se configura 
enquanto prática educativa e as influências que recebem do meio social. Ness e sentido o estudo 
procurou evidenciar o papel e a função de dois componentes curriculares que abordavam os 
conhecimentos sobre a Geografia Potiguar no Ensino Médio e que foram inseridos e retirados dos 
programas sem consulta aos reais interessados em produzir os conhecimentos escolares: professores 
e alunos. A partir desse pressuposto procurou-se através do Programa formativo de Bolsas de 
Iniciação a Docência, desenvolver uma reflexão e propor a inserção destes conhecimentos a partir 
de atividades estratégicas de articulação do conhecimento global com o local. 

Palavras Chave: Currículo, formação docente, Global e local 

 

Introdução 

A discussão sobre currículo e formação de professores tem sido largamente discutido pelos 

pesquisadores das ciências da educação. Muitas contribuições nesse sentido tem se firmado para 

apresentar o quadro teórico e reflexivo sobre o papel do currículo na formação docente. Nesse 

sentido pretendeu-se neste artigo levantar indagações a cerca das influências que o  currículo, 

entendido aqui como um entrecruzamento de praticas educativas exercem na formação do 

indivíduo. 
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Desse modo procurou-se evidenciar inicialmente os aspectos relacionados ao estudo do currículo, 

suas acepções e concepções, para apartir daí entender suas relações com os conteúdos e as 

disciplinas escolares. Uma vez que é nosso objetivo através do Programa de Bolsa de Iniciação a 

Docência compreender incialmente como se deu as abordagens do conhecimento da Geografia do 

Rio Grande do Norte por meio dos componentes curriculares criados para tanto: Economia do RN e 

Cultura.  A luz dos estudos sobre a história das disciplinas escolares procuramos entender como as 

manobras e estratégias de reformas curriculares estão a serviço e interesse da sociedade e dos 

grupos dominantes.  

Em um segundo momento apresentamos os pressupostos e linhas norteadoras do sub projeto de 

Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Central que visa 

proporcionar atividades pedagógica e o conhecimento da Geografia local. 

Currículo e a história das disciplinas escolares 

As reflexões sobre o currículo nos reporta inicialmente para suas acepções, definições e 

significados.  A palavra currículo relaciona-se então a  diversas acepções e linhas distintas de 

pensamento, cada uma concorrendo para concepções e teorias pedagógicas que se tem sobre o os 

conhecimentos e práticas escolares. Por Currículo entendemos um conjunto daquilo que se ensina e 

daquilo que se aprende, tendo como referência a ordem de progressão,  referindo-se ainda para além 

do que esta prescrito oficialmente (Forquin, 1996). Não são conteúdos prontos para serem passados 

para os alunos. São antes de tudo “uma construção e seleção de conhecimentos e práticas  

produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e 

pedagógicas” (Candau & Moreira:2007; 9).  O currículo pode ainda ser considerado como coloca 

Goodson (1995) como um processo informal de interação entre aquilo que é deliberado, o que é 

interpretado e o que é efetivado. Contudo pensamos como Silva (2011) que uma definição não 

revela o que em essência é o currículo, mas o que cada teoria pensa o que ele é. 

Acreditamos que qualquer que seja a acepção e concepção de currículo, entendemos que o 

mesmo tem um papel fundamental na sistematização das práticas escolares.  Sua relevância 

evidencia-se quando pensamos que por meio dele se dá a concretização das funções da escola. 

Através de sua sistematização, permite-se ao educando ter acesso ao conhecimento e entrar em 

contato com os elementos e valores culturais de sua localidade. O currículo então é essa práxis que 

articula o modo de pensar a educação e suas aprendizagens. 

Nesse sentido a ação de analisar um currículo se coloca como uma atividade a ser 

desenvolvida não somente por pesquisadores acadêmicos como também pelos artífices do currículo, 

professores e equipe gestora da educação básica. Para tanto Sacristan (2000) coloca que o currículo 



pode ser analisado a partir de cinco âmbitos: a) pela função social que estabelece entre a escola e a 

sociedade b) como projeto ou campo educativo composto de diferentes aspectos, conteúdos. c) 

como expressão formal e material desse projeto deve apresentar conteúdos, orientações e etc. d) 

Visto como um elemento prático, estudando na perspectiva de cruzamento de práticas diversas que 

não se referem aos processos de tipos pedagógicos, mas de comunicações educativas. e) Como um 

tipo de atividade acadêmica e pesquisadora sobre todos os tema. 

Nessa perspectiva que procurou-se analisar o currículo do Ensino de Geografia do Ensino 

Médio, tendo como referenciais a ideia de um currículo como uma práxis , que é resultado do 

cruzamento de práticas diversas e expressão cultural de uma sociedade.  

Voltamos a questão do currículo, como um dos grandes desafios que se coloca ao professor 

quando se trata de escolhas metodológicas e a definição dos conteúdos essenciais para os seus 

alunos. A reflexão sobre o conteúdo, é uma ação fundamental na prática docente, sendo, de acordo 

com Vasconcellos (2009, p.161) “um dos elementos estruturantes da prática pedagógica”. Sabendo 

que a tarefa de definição de conteúdos não deve ser entendida como atividade de gestores da escola, 

curriculistas que fazem parte da administração, secretarias de educação, ou até mesmo de autores de 

livros didáticos, mas é genuinamente uma tarefa do professor.  

Pensar o currículo nesse contexto caberia um estudo aprofundado sobre a   História das 

Disciplinas Escolares, em especial a Geografia, para entender as transformações ocorridas na 

disciplina ao longo do tempo. Segundo Galvão e Souza Júnior (2005) por meio desse estudo seria 

possível identificar os fatores relacionados  às alterações de conteúdos e métodos de ensino e ainda 

explicar o porquê de um conhecimento ser ensinado nas escolas em um determinado tempo e local, 

assim como as razões de sua alteração ou exclusão ao longo da sua trajetória. Nesse sentido os 

estudos de Chervel (1990) sobre a história das disciplinas escolares como um campo de pesquisa, 

nos revela inicialmente que a noção de disciplina escolar nunca foi alvo de estudo das ciências 

humanas, e em particular das ciências da educação. 

Portanto a história das disciplinas escolares segundo Chervel (1990) não deve ser 

considerada como uma parte negligenciada da história do ensino, que preocupa-se em preencher 

lacunas na pesquisa evitando assim uma concepção redutora da tradição historiográfica francesa que 

via como um estudo de resgate dos conteúdos ensinados e os currículos. Tudo muda a partir do 

momento em que se renuncia a essa idéia reducionista de identificar os conteúdos como 

vulgarizações  e a partir daqui colocam-se três problemas para quem resolve pesquisar sobre a 

história das disciplinas escolares: O primeiro é a genêse, quais são as ações da escolas que 

contribuem para produzir as disciplinas escolares? O segundo refere-se a função, se a escola se 



limitasse a “vulgarizar” os conhecimentos científicos, a transparência dos conteúdos e seus 

objetivos seriam evidentes. Nesse sentido cabe questionar para que servem as disciplinas? Em que 

determinada disciplina responde as expectativas dos alunos, pais e e dos poderes hegemônicos? O 

terceiro e ultimo problema refere-se ao seu funcionamento, as disciplinas não teriam sentido se a 

escola apenas propagasse a vulgarização dos conhecimentos científicos, na verdade as disciplinas 

escolares produzem um conhecimento que atende as necessidades dos escolares.  

Algumas indagações então são levantadas como as disciplinas escolares funcionam? De que 

maneira elas proporcionam uma formação desejada aos alunos sobre os conhecimentos essenciais 

para a vida em sociedade? E por fim quais são os resultados do ensino dessas disciplinas? 

Esse contexto serve para pensar sobre as peculiaridades do ensino da Geografia enquanto 

disciplina escolar, inicialmente como um saber estratégico e a serviço dos Estados Maiores como 

colocava Yves Lacoste. E no Brasil incialmente servindo a um projeto de dominação colonial e 

posteriormente através de constituição de um elite com a sua oferta no Colegio Dom Pedro II no 

Rio de Janeiro, conforme nos aponta Genilton Rocha (1996). Analisando a trajetória da Geografia 

enquanto disciplina escolar no currículo brasileiro, percebemos as tendências e direcionamentos que 

a disciplina recebeu em um determinados períodos históricos, assim como constata-se as constantes 

transformações na estrutura curricular, marcando as dimensões políticas do currículo. Em seus 

estudos sobre a trajetória da Geografia no currículo, ROCHA (1996) aponta que desde o 

aparecimento da geografia  enquanto disciplina autônoma, no currículo escolar brasileiro a partir de 

1837, haviam intenções excusas que estavam para além de dotar a corte de uma instituição de 

ensino secundário em todo o território do império. Para que o sistema de ensino fosse espelho do 

modelo europeu, transplantou-se os ideais franceses de educação. Deste modo a Geografia que era 

inicialmente trabalhada nas escolas do império, era adotada do modelo francês, incluindo os estudos 

de compêndios franceses sobre a geografia mundial. Durante todo o período imperial, a geografia 

escolar permaneceu sob influência desse modelo frânces, sendo gradativamente alterada após a 

década de 1920, com os avanços políticos nos modelos de ensino. Contudo percebemos que essa 

herança, da escola clássica francesa, até hoje se faz presente no imaginário escolar da Geografia ao 

se relacionar a disciplina como aquela detentora de todos os conhecimentos descritivos da Terra. 

A influência da orientação clássica de geografia, ainda se difundiu por muitos centros 

escolares, até passar a ter a presença de uma orientação moderna de geografia que foi então 

oficializada nos currículos escolares.Um dos artífices dessa orientação moderna foi Delgado de 

Carvalho. 



Os fatos que sucedem esse momento contribuem para afirmar a geografia enquanto um saber 

acadêmico, com a criação do primeiro curso de formação de professores na Universidade de São 

Paulo, em 1930. Nesse período ainda se tinha uma forte influência na formação da escola francesa, 

embora nos liceus, começasse a despontar uma geografia nova. 

O currículo enquanto um campo de lutas e conflito, reflete-se na década de 1969 quando as 

medidas do governo militar passam a transformar todos os saberes disciplinares, naquilo que 

convém para manutenção da ordem. E uma das medidas foi silenciar a promoção do ensino de 

História e Geografia, despolitizando seus discursos e diluindo em um currículo que agora caberia 

uma outra disciplina escolar para compor esse projeto político: Estudos Sociais. No entanto, após 

esse governo militar, a geografia passa a fazer parte novamente do currículo. Em essência podemos 

então dizer que agora nos bancos escolares e acadêmicos não predomina um único discurso. Entre 

esses discursos merece destaque a corrente da Geografia Crítica que basilada nos pressupostos da 

dialética, introduz um novo olhar sobre o estudo do espaço geográfico. Essas transformações de 

toda ordem, políticas, sociais e culturais vão refletindo na maneira de pensar a Geografia e seus 

saberes. 

Assim abre-se o contexto para pensar as transformações curriculares com a 

introdução/supressão de dois componentes curriculares nas escolas da Educação Básica do Rio 

Grande do Norte, o componente curricular Economia do Rio Grande do Norte e Cultura. As 

discussões serão apresentadas a partir da perspectiva de formação baseadas no sub projeto de 

Geografia do Programa de Bolsas de Iniciação a Docência o PIBID. Parafraseando Chervel 

(1990:190) ele nos diz que os conteúdos de ensino são impostos como tais a sociedade pela escola 

que a rodeia e pela cultura que banha. 

 

A formação docente e suas relações com os saberes curriculares: as contribuições do PIBID de 

Geografia na abordagem da Geografia Potiguar 

 

A educação  encontra-se  em  constantes  preocupações,  ocasionando  discussões acerca  

das  realidades  vividas  pela  escola  diante  de  uma  sociedade  marcada  pelo desenvolvimento da 

ciência e tecnologia. Tal situação impõe a necessidade de adaptar-se  a  um  novo  sistema  de  

aprendizado,  e  aí  surge  à  necessidade  da  capacitação  deste indivíduo.  Tal  situação  gera  uma  

crise  profissional  como  cita  Tardif,  “essa  crise  da  perícia profissional provoca um impacto 

profundo na formação profissional. Na maioria das  profissões,  esse  impacto  se manifesta  por 



meio  de  uma  grande  insatisfação  e  de críticas muitas vezes ferrenhas contra a formação 

universitária oferecida nas faculdades e  institutos  profissionais.”  (TARDIF,  2002,  P.  252).   

Nesse  contexto,  é  importante  discutir  sobre  a  participação  do  professor  nesse 

processo. O professor tem um papel muito importante na formação de seus alunos, uma vez que 

além de mediador dos conhecimentos, está presente em boa parte do tempo da vida desses alunos, 

como consequencias disso  temos os  laços afetivos, ou não, criados entre  ambos. Portanto,  o  

professor  precisa  também  desenvolver  uma  boa  convivência com seus alunos. Celestino levanta 

uma questão sobre o professor moderno quando diz, “é  necessário  definir  aonde  se  quer  chegar,  

o  que  um  professor  deve  saber,  não  para ensinar,  mas  para  fazer  aprender;  não  para  

transmitir  o  saber,  mas  para  construir competência e uma identidade, uma relação com o saber.” 

(CELESTINO, 2006, p. 74). Mostra-se  então que o papel do professor não  limita-se  apenas por  

ensinar  e  repassar matérias, mas aprender a ensinar e conviver com as realidades que lhe 

aparecerem.  

Podemos dizer que uma das grandes preocupações do professor  é  sem dúvida, encontrar 

uma metodologia de ensino capaz de construir o saber junto à prática, em sua vida  profissional.  O  

desenvolvimento  científico  e  tecnológico,  ao  qual  o  mundo encontra-se hoje, com suas 

exigências, torna-se de uma  frustração para o professor que necessita está  sempre buscando 

métodos e  inovações para  seus exercícios de  trabalho. Assim,  o  professor  precisa  organizar  e  

dirigir  seus  conhecimentos  de modo  que  estes bem  praticados  sejam  capazes  de  promover  a  

aprendizagem.   

A construção do Projeto de Área do PIBID Geografia 2011 reconhece a importância da 

tríade ensino, pesquisa e extensão para a formação acadêmica do licenciado em Geografia e está 

embasada, principalmente, no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Geografia, que passou por 

reformulações a partir de 2006 e também nos Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino 

Médio.(PCN’s, 1999) além do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2008) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) que reflete o compromisso dessa IES com 

a Sociedade. 

As atividades desenvolvidas no 1º semestre do PIBID Geografia contemplam ações 

desenvolvidas na UERN e nas escolas parceiras, relacionadas a momentos de estudo e planejamento 

de atividades, além da elaboração e aplicação da pesquisa diagnóstica com diversos segmentos 

escolares. A primeira etapa consistiu na divulgação, seleção e preparação dos Bolsistas e 

Supervisores, esta fase foi marcada pela estruturação do grupo, no sentido da identificação com as 

propostas do projeto, do conhecimento dos documentos que regem os direitos e deveres do PIBID, 

de acordo com documentação da CAPES e da UERN. Foram realizadas apresentações nas escolas 

parceiras, onde foi possível estreitar os laços institucionais e apresentar no âmbito geral as 



atividades previstas no presente projeto. Nesta atividade especificamente obtivemos uma 

participação ativa dos agentes escolares envolvidos, onde foi possível dimensionar as contribuições 

específicas do projeto em tela, assim como foram levantadas questões a cerca de outras parceiras 

estabelecidas entre a Universidade e as escolas de ensino básico, foi destacado pelos gestores 

escolares, uma preocupação quanto ao nível de preparação dos alunos que ainda estão em processo 

de formação e uma satisfação com relação a presença da Universidade nas escolas.  

Quanto à segunda etapa foram realizadas diversas atividades nas constantes reuniões 

semanais de estudos e planejamentos, com destaque para o estudo dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Geografia do Ensino Médio e PCN’s MAIS. A princípio foram apresentadas as 

perspectivas educacionais de cada escola parceira a partir do Projeto Político Pedagógico, onde foi 

possível conhecer o projeto educacional, a partir dos marcos, situacional, teórico, prático que 

embasaram as linhas de ação. Embora no primeiro momento para os bolsistas tivesse um caráter 

burocrático, foi destacada a importância destes documentos como legitimação de práticas 

formativas e para refletir como as ações do PIBID podem contribuir na efetivação desse projeto. 

Uma vez conhecida a realidade da escola do ponto de vista legal, passou-se a planejar os 

instrumentos para analisar o funcionamento da escola, bem como se avaliar os elementos quanto as 

abordagens metodológicas referentes ao ensino da Geografia do RN. Esta fase foi dividida em 

produção, sistematização e análise dos instrumentos de pesquisa, que basearam na construção de 

questionários e entrevistas. Destaca-se nesse momento o conhecimento e utilização de métodos e 

técnicas voltados para pesquisas educacionais, pelos bolsistas, em alguns momentos sendo 

compartilhados de aprendizados. A realização dessa pesquisa nas escolas foi um marco importante 

para todos os envolvidos no PIBID, sobretudo para os alunos bolsistas, que tiveram a oportunidade 

de conhecer de forma mais efetiva o cotidiano escolar e do ensino de Geografia. 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no Curso de Geografia e 

nas escolas de ensino médio que são contempladas com o Projeto. Ressaltamos que o PIBID irá 

oportunizar ao Curso de Geografia e a UERN contribuir com a melhoria no ensino das 02 escolas 

parceiras, que são o Abel Coelho e o Freitas Nobre, com foco no ensino médio. Entendemos que as 

ações do PIBID são importantes para a formação acadêmica do licenciado em Geografia, tendo em 

vista que oportuniza uma maior vivência acadêmica do licenciado, promovendo uma maior 

“articulação” entre Universidade e Sociedade, a partir da intervenção na escola, proporcionando a 

inter-relação, de forma mais efetiva, com a comunidade externa, contribuindo assim para a 

formação cidadã, através do ensino de Geografia  

.A preocupação com diferentes escalas de análise faz parte do estudo geográfico, e está 

presente nos (PCN’s) Ensino Médio (1999: p. 313): 



Esta é escala de análise que enfrenta e procura responder os problemas referentes à 
distribuição dos fenômenos. A complexidade do fenômeno da cidadania, por 
exemplo, requer que se opere com diferentes escalas, articulando suas dimensões 
locais, nacionais e globais. Nesse sentido, a cidadania não deve ser entendida 
apenas sob o aspecto formal do vínculo a uma nacionalidade, devendo apontar a 
dimensão vivencial de seu exercício, como um fenômeno do lugar. 
 

A citação anterior evidencia a relação da Geografia com o local. Daí nossa preocupação com 

o ensino de Geografia do RN nas Escolas do Ensino Médio de Mossoró. Vejamos a compreensão de 

Carvalho e Felipe (2002, p.119), autores importantes que escrevem sobre a Geografia do RN, e que 

são indispensáveis ao embasamento da nossa proposta, quando analisam a relação local-global no 

estado, ressaltando que “No Rio Grande do Norte, assim como em outras regiões do mundo, o 

processo de modernização impõe uma seletividade, levando a conclusão de que não só aqui como 

em outros lugares do mundo o que ocorre não é a efetivação de um espaço global, mas o surgimento 

de espaços de globalização”. 

Estudar a relação local-global reveste-se de fundamental importância para a Geografia, por 

que o local pode globalizar-se na medida em que se expande mundo afora com determinadas 

características locais, enquanto os processos globais implantam-se, como também se adaptam aos 

locais. Com isso pretendemos desenvolver ações, através do PIBID, que desdobrem numa proposta 

pedagógica que possibilite ao aluno do ensino médio compreender diferentes leituras da Geografia 

estadual utilizando instrumentos diversos como textos, fotografias, gráficos, tabelas e mapas 

voltados para o ensino de Geografia do RN nas escolas. 

Dentre tantas temáticas que a ciência geográfica aborda, por que enfatizamos nesse projeto a 

necessidade de um maior aprofundamento sobre o ensino de Geografia do Rio Grande do Norte nas 

escolas do ensino médio de Mossoró? 

Essa preocupação surgiu por que o Ensino Médio só possui duas aulas de Geografia 

semanais, o que representa um curto espaço de tempo para o professor se aprofundar sobre essa 

temática. Existia anteriormente uma aula de Economia do RN, que foi retirada da “grade curricular” 

do ensino médio. Além disso, também ressaltamos a carência nas escolas de material didático 

pedagógico específico para o professor trabalhar essa temática. 

Percebemos então com o PIBID/UERN uma possibilidade real para reduzir as 

deficiências do ensino de Geografia do RN nas escolas do ensino médio e contribuir para a 

formação acadêmica do licenciado em Geografia, “futuros professores”. 

A despeito dessa compreensão da importância do PIBID no processo formativo do aluno, 

propomos ações articuladas para que o mesmo possibilite aos envolvidos no Projeto, uma leitura da 

realidade escolar e a construção de proposições de intervenção sobre ela, tendo como condição 

necessária a articulação com os conhecimentos e aptidões desenvolvidas no processo formativo dos 

cursos de graduação. Com essa perspectiva reconhecemos a importância do PIBID no processo de 



formação acadêmica numa concepção de universalidade e amplitude, marcada pelo diálogo com a 

realidade social, aproximando mais a Universidade das escolas de ensino médio em Mossoró, 

refletindo uma preocupação com a qualidade do ensino de graduação, melhorando a formação 

acadêmica dos licenciados, contribuindo para implantação do PPC de Geografia a partir do 

desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino, como forma de contribuir com o ensino 

médio em Mossoró. 

Desse modo, entendemos que a proposta possui seu embasamento principal no ensino com 

rebatimentos na pesquisa e na extensão, refletindo a Missão institucional da UERN como instituição 

formadora sem perder de vista seu compromisso social com a sociedade potiguar, favorecendo a 

cidadania e efetivação de políticas públicas voltadas para o ensino de Geografia no Rio Grande do 

Norte. As atividades acadêmicas criadas possibilitam um maior leque de oportunidades para os 

discentes cumprirem as atividades complementares previstas no PPC, além da produção de material 

didático para ser utilizado nas escolas de ensino médio. Essas ações visam aprofundar o papel da 

Geografia como instrumento de formação do cidadão e terão impacto na melhoria do ensino básico, 

contribuindo com a formação de profissionais qualificados, com o desenvolvimento de 

competências e habilidades voltadas para o ensino básico, que irão suprir carências existentes nas 

escolas. 

 

O saber fazer docente e a sua articulação com a construção do saberes sobre a 

Geografia Local 

 

Nesta parte descreveremos os produtos gerados pelo projeto em todas as escolas parceiras. 

Tendo como norte a Geografia do Rio Grande do Norte procurou-se em um primeiro momento 

trabalhar com oficinas pedagógicas, logo em seguida tivemos as aulas de campo associadas a 

construção dos cadernos pedagógicos e por fim uma mostra fotográfica itinerante. Iniciamos a 

descrição da metodologia e resultado das oficinas. 

 

As Oficinas Pedagógicas são formas de ação centradas no aluno que visam incentivar a 

emancipação por meio de atividades, orientadas por um professor ou por um grupo, que sejam 

dinâmicas, lúdicas, prazerosas e que desenvolva nos alunos o interesse pela participação nas 

atividades, ocasionando assim seu desenvolvimento individual por meio de conhecimentos 

adquiridos em atividades coletivas por meio de trocas de experiências, adquirindo assim, uma maior 

capacidade de se tornar alguém mais crítico e reflexivo durante a sua vida. Concordando assim, 

com as palavras de Ribeiro (2001) para quem “A Oficina Pedagógica cria um contexto em que as 

situações de aprendizagem são claras, precisas e diversificadas, de forma que os alunos aprendam a 



partir de seus itinerários (sic) de apropriação dos saberes e desenvolvimento de suas capacidades”. 

Mais do que isso, as Oficinas Pedagógicas propiciam não apenas novos caminhos para um processo 

de ensino-aprendizagem eficaz, como também incentiva o aluno a interagir com os outros e com o 

professor ou grupo, onde todos aprendem uns com os outros. Assim, a Oficina Pedagógica tem 

como principal característica “a abertura de espaços de aprendizado que buscam o diálogo entre os 

participantes” (MARTINS et al, 2009). 

O primeiro momento das práticas pedagógicas constituiu-se em uma palestra para os alunos 

acerca das economias do estado do Rio Grande do Norte e sobre o mercado de Trabalho. Ainda 

durante a palestra, um vídeo fora apresentado, onde se constituía de uma reflexão acerca das 

oportunidades de emprego. O vídeo, que tinha como música de fundo “Tempos Modernos” de Lulu 

Santos, mostrava imagens de 6 diversas profissões, destaques no estado, que o aluno poderia 

escolher ao tentar ingressar no mercado de trabalho. O Segundo momento de todo o projeto 

consistiu na parte prática. Trabalhamos os temas até aqui abordados de forma prática com os alunos 

dos terceiros anos. Foi feita confecção de mapas do Rio Grande do Norte e de jogos educativos 

foram os objetivos traçados para tal prática, tudo isso com base no conhecimento geográfico até 

então construídos com os alunos e os alunos bolsistas. No primeiro dia de encontro com as turmas 

(duas turmas foram trabalhadas), os alunos receberam orientações dos alunos bolsistas para o uso 

do pantógrafo (aparelho usado para ampliação ou redução de mapas) para fazer a ampliação do 

mapa do RN. O mesmo serviria para ampliação dos mapas que seriam confeccionados a partir de 

Papel EVA e isopor. A sala fora dividida em cinco grandes grupos, onde cada grupo ficara 

responsável por cada região econômica do estado. Concordamos com Lana Cavalcanti (2002), 

quando a mesma chama a atenção para o uso dos mapas no ensino da geografia. O mapa e outras 

formas de representação da realidade 

 

 [...] são bons recursos para [...] aguçamento da imaginação, para o 
desenvolvimento da função simbólica, na medida em que permitem aos 
alunos localizar fatos, acontecimentos e fenômenos da realidade natural e 
social e, além disso, permitem também entender o significado dessas 
localizações [...] (CAVALCANTI, 2002, p. 97-98). 
 

 No segundo dia de encontro os alunos ficaram responsáveis pela confecção de jogos que 

trariam uma maratona de perguntas sobre as economias do Estado. As perguntas foram baseadas no 

livro do Professor José Lacerda Alves Felipe (referência em Geografia do Rio Grande do Norte). O 

jogo foi confeccionado a partir de cartolina, lápis de cor e fita adesiva. O principal objetivo dessa 

prática de confecções de jogos, de acordo com Lana Cavalcanti (2002) é que trazem consigo um 

espírito de competitividade entre os participantes, juntamente com estabelecimentos de regras e um 

caráter muito interativo entres os mesmos. Ao mesmo tempo em que os alunos iam confeccionando 



os mapas e os jogos, também iam recebendo explicações sobre as principais economias da região. 

Ao final das oficinas foram elaborados produtos pedagógicos que poderiam ser utilizados no 

currículo comum das escolas. 

O outro produto gerado foram os cadernos pedagógicos a elaboração dos cadernos de 

atividade de geografia do RN não são produtos elaborados a partir de um empirismo ocasional. Pelo 

contrário, todo trabalho desenvolvido tem em sua gênese uma fundamentação teórica que busca 

solucionar e relacionar vários aspectos relacionados ao ensino de Geografia, dentre os quais: pensar 

sobre a formação do professor de Geografia e as atividades desenvolvidas por ele na atualidade; 

como associar os conteúdos presentes em nosso construto com o currículo das escolas parceiras. E 

finalmente, saber qual é a importância desta iniciativa da produção de material didático para nossa 

formação. Nossa proposta de elaboração de cadernos didáticos é oriunda de nossa inserção no 

ambiente cotidiano da escola através do PIBID, onde a partir do nosso diagnóstico da realidade 

escolar, percebemos a necessidade de elaboração de material de apoio ao uso do livro didático 

durante as aulas de Geografia do RN. Diante deste cenário de precariedade, fluiu em nós a 

oportunidade de pensarmos, tanto, em nossa formação, quanto no que poderíamos fazer para 

reverter este quadro. 

A produção dos cadernos didáticos de geografia física da mesorregião oeste potiguar foi um 

processo que ocorreu dividido em etapas. Num primeiro momento foi necessário dividir toda a 

equipe envolvida a elaboração dos cadernos de acordo com o conteúdo a ser trabalhado em cada um 

dos cadernos de geografia física ou humana. A partir daí tiveram início as pesquisas voltadas 

especificamente para os assuntos pertinentes a cada caderno, para que posteriormente tivesse início 

à viagem de campo, etapa seguinte, necessária para a realização deste trabalho. Dito isto, os 

componentes agora divididos em equipes, puderam basear suas pesquisas bibliográficas no caderno 

didático que estavam desenvolvendo.  

No caderno didático de geografia do Rio Grande do Norte o objetivo dos estudantes foi 

obter o máximo de informações sobre a mesorregião oeste potiguar, a primeira mesorregião onde se 

realizou a viagem de campo para a produção dos cadernos. O caderno de geografia física e humana 

,teve sua produção baseada em dados previamente levantados sobre os locais visitados, tudo a fim 

de que, ao chegar às cidades de cada microrregião visitada, os estudantes, assim como nossos 

professores coordenadores tivessem em mãos dados que auxiliassem na busca pelas informações 

desejadas. Além disso, essa pesquisa antecipada sobre cada cidade incluída no roteiro da viagem de 

campo permitiu aos componentes do grupo de geografia física, maior precisão com relação aos 

aspectos que seriam observados em cada microrregião, possibilitando aos mesmos diferenciá-las de 

acordo com as características naturais observadas. 

 



Considerações Finais 

 

Buscamos, com a realização do PIBID, contribuir para a geração/difusão do conhecimento 

científico a partir de um estudo mais aprofundado acerca da realidade potiguar, que poderá servir de 

referência para elaboração de Políticas Públicas na área de ensino de Geografia, contribuindo para o 

desenvolvimento regional e local. 

A atuação profissional nos dias atuais nos Cursos de formação de professores exige 

avaliações permanentes em seus currículos para se adequarem as demandas da Sociedade. Para 

enfrentar os desafios postos atualmente na educação escolar é necessária uma formação profissional 

consistente, garantindo ao aluno o direito de conhecer as diferentes concepções sobre a ciência 

geográfica, de participar da reflexão sobre o papel pedagógico da Geografia, para que 

compreendam a importância da presença da Geografia na escola. Não basta ao professor de 

Geografia ter o domínio de conteúdos específicos de sua área, sem pensar a dimensão pedagógica 

do processo de ensino-aprendizagem em Geografia, preocupando-se também com a transposição 

didática dos conteúdos. Podemos dizer que a proposta de desenvolver procedimentos metodológicos 

de ensino específicos para Geografia não constitui tarefa fácil. A mudança na estrutura 

organizacional dos 
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