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Resumo: A utilização de roteiros turístico em aula de campo foi empregada como prática pedagógica por bolsistas
do PIBID do curso de Geografia da UFS a fim de despertar nos alunos o re-conhecimento do centro histórico como
espaço de vivencia diária. A atividade foi direcionada aos alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual
Jackson de Figueiredo, localizado na região central de Aracaju. Para a realização do trabalho foi adotado o método
de educação patrimonial dividido em dois momentos: o primeiro focado em processos de observação e registros, e
o segundo de exploração e apropriação. Os alunos demonstraram grande envolvimento, produzindo mapas
mentais e reconhecimento do patrimônio histórico material pertencente ao espaço geográfico nas áreas adjacentes
ao colégio.

Palavras-chave: Aula de campo. PIBID Geografia. Re-conhecimento. Práticas pedagógicas.

Abstract: The use of tourist itineraries in a field class was used as a pedagogical practice by PIBID studants of the
UFS Geography course in order to awaken in students the re-knowledge of the historical center as a daily living
space. The activity was directed to the students of the 2nd year of high school of the Jackson State School of
Figueiredo, located in the central region of Aracaju. In order to carry out the work, the patrimonial education method
was divided into two phases: the first focused on observation processes and records, and the second on
exploration and appropriation. The students showed great involvement, producing mental maps and recognition of
the material historical patrimony belonging to the geographic space in the areas adjacent to the college. Keywords:
Field class. PIBID Geography. Re-knowledge. Pedagogical practices. Resumen: La utilización de itinerarios
turísticos en clase de campo fue empleada como práctica pedagógica por becarios del PIBID del curso de
Geografía de la UFS a fin de despertar en los alumnos el re-conocimiento del centro histórico como espacio de
vivencia diaria. La actividad fue dirigida a los alumnos del 2º año de la enseñanza media del Colegio Estadual
Jackson de Figueredo, ubicado en la región central de Aracaju. Para la realización del trabajo se adoptó el método
de educación patrimonial dividido en dos momentos: el primero enfocado en procesos de observación y registros, y
el segundo de explotación y apropiación. Los alumnos demostraron gran implicación, produciendo mapas mentales
y reconocimiento del patrimonio histórico material perteneciente al espacio geográfico en las áreas adyacentes al
colegio.

Palabras clave: Clase de campo. PIBID Geografía. Re-conocimiento. Prácticas pedagógicas.

1. INTRODUÇÃO

O Colégio Estadual Jackson de Figueiredo, objeto deste estudo, está situado na Praça Olímpio Campos, região
central de Aracaju, estado de Sergipe, também conhecido como centro histórico. Por meio das práticas
vivenciadas no cotidiano escolar, proporcionado pelo Programa de Iniciação à Docência do curso de Geografia –
São Cristóvão, os alunos do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Sergipe -UFS,
buscam no dia a dia, novos artifícios que facilitem o processo de aprendizagem e assimilação dos conteúdos da
disciplina.

Sendo assim, a pesquisa possui como objetivo, utilizar o roteiro turístico na forma de instrumento de
re-conhecimento do patrimônio histórico do espaço geográfica situado no entorno do Colégio Estadual Jackson de
Figueiredo em Aracaju - Se.

A região central de Aracaju representa uma grande importância no processo de nascimento da cidade. Foi nesse
espaço que em 17 de março de 1855 o então prefeito da província, Inácio Barbosa assinou o decreto nº. 413,
estabelecendo a mudança da capital de São Cristóvão para o Povoado de Aracaju. A motivação para essa
transferência estava relacionada a localização geográfica, as margens do Rio Sergipe, que facilitaria a
comercialização de açúcar, principal produto comercializado na época. Com a finalidade de promover o
crescimento ordenado da cidade, em 1857, “o então presidente da província, solicita ao engenheiro Sebastião
José Basílio Pirro a elaboração do ‘Plano de Pirro’, sendo Aracajú a primeira cidade projetada do Brasil com 32
quadrados medindo 110X110 metros quadrados (ARAÚJO, 2012) ”. Muitas vezes, o reconhecimento de suas
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origens e a compreensão dos diversos usos do espaço geográfico acabam relegados às velhas construções
desconectadas de uma relação afetiva do homem com seu lugar.

O despertar do aluno para a identificação do seu lugar no mundo é um tema que pode ser abordado neste tipo de
trabalho, onde apresentam-se elementos na paisagem que os definem como pertencente àquele ambiente. Yi-Fu
Tuan (1980) utiliza a palavra "topofilia" para definir em sentido amplo, a relação entre um indivíduo e o lugar,
incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material. Portanto, a consciência do
passado é um elemento importante no estabelecimento do amor por um lugar. Dessa maneira pode-se trabalhar
vários conceitos da Geografia, como Paisagem, Região, Lugar e Território.

Introduzido pela Geografia alemã no final do século XIX, o conceito de Paisagem foi adotado como uma categoria
de análise científica, inicialmente entendido como um conjunto de fatores naturais e humanos. Mais tarde, o
conceito de Paisagem passou por inúmeras mudanças, sobretudo em seu significado dinâmico. Isso ocorreu
devido à expansão de ideias propostas por autores franceses, onde a paysage é caracterizada como o
relacionamento do homem com seu espaço físico. Schier (2003) explica que o termo landscape, durante a
revolução quantitativa iniciada na década de 40, estabelecido por Carl Sauer nos Estados Unidos, foi
progressivamente substituído pela ideia de região proposto por Richard Hartshorne. Assim, as regiões eram
caracterizadas como um conjunto de variáveis abstratas observadas a partir da realidade da paisagem e da ação
humana. A dualidade dos conceitos geográficos de Paisagem e Região propostos respectivamente pelas escolas
alemã e francesa, pode ser compreendida no primeiro caso, como cenário estático, onde são focalizados os
fatores geográficos, agrupados em unidades espaciais; enquanto o outro propõe uma análise dinâmica, de caráter
processual.

A partir destes conceitos básicos discutidos pela Geografia, os bolsistas do PIBID propuseram a professora
regente, o desenvolvimento de atividades que permitissem aos alunos de ensino médio uma maior abstração do
conhecimento compartimentado, geralmente trabalhado em sala de aula na forma de temas, tais como,
organização espacial, uso e consumo. Consequentemente, foram unidos a estes temas a perspectiva do tempo
histórico, interesses intrínsecos a exploração dos recursos locais e do conjunto cultural, frequentemente trabalhado
pela atividade turística.

Dar lugar aos alunos como parte integrante do espaço vivido através de roteiros turístico possibilitou ao processo
de ensino-aprendizagem um momento lúdico e diferenciado, discutindo a realidade local do bairro que estudam ao
mesmo tempo que identificam seu vínculo afetivo.

Trabalhando os conceitos Geográficos na aula de campo

A aula ou trabalho de campo é um tipo de metodologia corriqueiramente utilizada nos cursos universitário de
Geografia. A partir desta experiência vivenciada pelos discentes deste curso, muitos acabam aproveitando este
recurso para implementação de atividades extraclasse no ensino fundamental e médio. Esta atividade permite a
ampliação da compreensão dos conceitos Geográficos, além de possibilitar ao aluno uma visão mais crítica da
realidade vivida ao longo do seu percurso. Nesta perspectiva, podemos apresentar aos alunos a “paisagem como
uma combinação de formas físicas e culturais de uma área, associando formas e área num sentido conceitual de
região (SAUER,1998) ”. Embora estejamos lidando com conceitos fundamentais para a compreensão do espaço
geográfico, estes nem sempre são apresentados com a mesma conotação portanto, faz-se necessário
fundamentar o sentido empregado neste trabalho.

Ainda, em meados da década de 20 do século passado, Carl Sauer foi responsável pela adoção do método
morfológico, que em sua concepção deveria ser analisado como um “processo de reconstituição das mudanças
morfológicas, a partir da combinação entre geografia sistemática, geografia cultural, geografia histórica e geografia
regional, tudo numa perspectiva morfológica da paisagem segundo suas diferentes áreas num espaço (MOREIRA,
2009) ”.

Baseado nesta ideia, cultura e história podem ser trabalhados como temas transversais ainda sob uma lógica de
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análise regional, discutidos geograficamente como um fenômeno próprio no contexto dos alunos, do espaço
escolar e seus trajetos diários. Relacionar cultura com lugares utilizados pelos alunos revela um quadro
diversificado de hábitos que cada povo produz, extrai e desenvolve a partir de suas experiências ambientais.

Embora inicialmente o estabelecimento da capital de Sergipe em Aracaju tenha sido motivado puramente por
fatores econômicos, estes possuíram íntima relação com a morfologia da paisagem, pela facilidade de transporte e
contato direto com uma área portuária. Entretanto, sua ocupação e expansão, durante um bom tempo foi limitada
pela condição de vastas planícies fluviais alagáveis. A criação de identidade, portanto, foi construída de forma
lenta, e primordialmente a partir do centro antigo. De forma geral, paisagens naturais tende a despertar no
espectador sentimentos intensos, quase místicos, segundo Tuan (1980). Contemplar uma paisagem natural
grandiosa, tal como uma Chapada, os Lençóis Maranhenses ou mesmo a Foz do São Francisco, quase sempre
torna-se uma experiência fora do comum, até mesmo para àqueles que não sentem nenhum amor pela natureza.

Segundo Oliveira et al. (2008, p.03) espaço e paisagem são categorias geográficas amplamente utilizadas pela
atividade turística, com a finalidade de designar áreas consumidas por visitante e moradores. O prazer visual da
natureza pode variar em tipo e intensidade, e isso não é diferente com centros históricos. Muitas vezes os
estabelecimentos de circuitos turísticos são motivados pelo desejo de colecionar o máximo possível de registros e
lembranças trazidas destes locais. Por esse motivo a máquina fotográfica, torna-se objeto indispensável, pois com
ela pode-se comprovar a si próprio e aos seus vizinhos que realmente conheceu tais lugares. Mesmo que o
turismo tenha a utilidade de beneficiar a economia, este não une o homem ao lugar. Para que isso ocorra é
necessário que seja estabelecido algum incidente marcante entre sujeito e lugar. Neste caso, cabe a Geografia
combinar o prazer estético à curiosidade científica, apresentando ao aluno as múltiplas facetas dos estudos
geográficos.

O uso da aula de campo como instrumento didático foi pensando a partir da própria posição geográfica da Escola
Jackson de Figueiredo, na região do centro histórico de Aracaju. Além disso, procurava-se seguir um sentido
diferente das aulas exclusivamente dialogadas, princípios no qual se apoiam as correntes inovadoras no campo da
educação escolar. Segundo Carbonell (2002, p. 17), as escolas nos moldes tradicionais são duramente criticadas
pelo desinteresse em estabelecer uma relação entre inteligência ética e emocional, afim de promover a reflexão
sobre os conflitos gerados pelo excesso de informações produzidas diariamente pelo meio midiático, bem como
por jogos eletrônicos e consumo compulsivo. Crianças e jovens são influenciados pelo apego à cotidianidade em
detrimento da memória e futuro “... um acúmulo de relações, linguagens e visões, interesses e expectativas, cuja
exclusão da escola perde sua conexão e compreensão da realidade (CARBONELL,2002) ”.

A atividade de campo consiste no contato direto com o ambiente de estudo, fora dos muros burocráticos da sala
de aula, que permite ao professor o conhecimento de um instrumento pedagógico eficiente e bastante proveitoso
na relação ensino-aprendizagem (SOUSA et al., 2016). Embora este seja um método extremamente útil na
produção de conhecimento do aluno, os autores supracitados lembram que, a aula de campo nunca deve ser
realizada sem uma fundamentação prévia, já que sua principal função é materializar a teoria.

Cordeiro e Oliveira (2011) consideram que o uso de aulas de campo no ensino da Geografia, possibilita uma nova
perspectiva do aluno em relação a aprendizagem dos conteúdos, pois eles são instruídos a ‘ver’ a Geografia, ao
invés de ‘ler’, como de costume. Esta mudança de visão, tende a desenvolver diferentes habilidades, no que se
refere a observação e análise das paisagens, estabelecendo também de forma prática o estímulo à pesquisa a
partir de sua própria vivência espacial:

[...] A aula de campo é uma atividade extra sala/extra escola que envolve,
concomitantemente, conteúdos escolares, científicos (ou não) e sociais com a modalidade
espacial; realidade social e seu complexo amalgamado material e imaterial de
tradições/novidades. É um movimento que tende elucidar sensações de estranheza,
identidade, feiura, beleza, sentimento e até rebeldia do que é observado, entrevistado,
fotografado e percorrido (OLIVEIRA & ASSIS, 2009, p.169)
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Diante do exposto, este artigo tem como objetivo relatar as experiências adquiridas a partir da oficina idealizada
pelos bolsistas do PIBID, executada através de aula de campo realizada no centro histórico de Aracaju. As aulas
de campo pedagógicas são importante instrumento de ensino aprendizagem das escolas de ensino médio, por
propiciar aos alunos a verificação in loco dos assuntos abordados sem sala de aula. A visita pedagógica
monitorada tem como objetivo contribuir no processo de ensino-aprendizagem, através de atividades práticas que
estimulem a observação e levem o educando a interagir com o ambiente visitado.

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 Breve caracterização da Escola Estadual Jackson de Figueiredo

O Educandário Jackson de Figueiredo foi inaugurado em 01 de março de 1938, constituindo em um novo espaço
educativo em Aracaju para oferta do ensino primário, sendo no início destinado à população masculina. O primeiro
ato de autorização do estabelecimento foi concedido sob a forma de registro no. 06, de 14 de abril de 1948, com o
nome de Educandário Jackson de Figueiredo para que pudesse ministrar o Curso Primário. Funcionava no sistema
de internato e semi-internato masculino, passando depois a atender o sexo feminino. O curso ginasial do Jackson
de Figueiredo foi aprovado através da Portaria no. 56, de 20 de setembro de 1948, expedida pelo Ministro de
Estado da Educação e Saúde. Em 31 de dezembro de 1980, o Colégio passou a ser patrimônio do Estado de
Sergipe, pois seus proprietários não tinham mais condições de exercer a direção do Colégio, por problemas de
idade e de saúde.

Atualmente o Colégio Estadual Jackson de Figueiredo está localizado na Praça Olímpio Campos, Bairro Centro,
Cidade Aracaju-Sergipe, Cep: 49010-040, telefone - 3179 4208. Mantida pelo Governo do Estado de Sergipe, a
partir do decreto nº5013/1981 de 29/05/1981, esta unidade de ensino está subordinada à Secretaria de Estado da
Educação e Diretoria de Educação de Aracaju (DEA).

Os recursos financeiros gerenciados pela escola são oriundos de verbas do MEC, enviadas diretamente para a
conta do Comitê Comunitário. As verbas são atualmente originárias do Programa de Transferência de Recursos
Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais/PROFIN, Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE. Os
recursos são gastos a partir de um plano de aplicação e discutido coletivamente.

A Escola oferece o ensino fundamental do 6º ao 9º ano e 1º ano do ensino médio no turno matutino, no turno
vespertino ela oferece do 7º ao 9º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio. Referente a procedência
dos alunos, a escola recebe alunos oriundos dos diversos bairros de Aracaju e Grande Aracaju, como: Centro,
Bairro Industrial, Marcos Freire, João Alves, Eduardo Gomes, Santa Maria, Mosqueiro, entre outros.

O espaço físico da escola compreende a uma área de 13.458 m² e a área construída é de 118.635m², sendo
dividida em dois blocos. O primeiro com térreo e um pavimento superior que liga ao segundo bloco, composto de
térreo e dois pavimentos superiores.

O colégio é composto por 17 salas de aula em baixo estado de conservação. Os ambientes especiais se resumem
ao auditório, sala de vídeo, laboratório de informática, Biblioteca, sala de leitura, com equipamentos danificados ou
muitas vezes ausentes. O horário de funcionamento e a frequência de uso de tais recursos geralmente ocorre nos
mesmos horários de aula nos turnos matutino e vespertino. Fisicamente, as salas de aula encontram-se em estado
precário de conservação, muitas com ventilação natural insuficiente, ausência de ventiladores, ar condicionados, e
até mesmo de portas. Tanto para os alunos e corpo docente da escola, quanto para os bolsistas do PIBID estes
ambientes tornam o trabalho mais difícil, sobretudo nas estações mais quentes.

Por outro lado, percebe-se no ambiente escolar uma relação de trabalho muito boa, onde os profissionais são
muito prestativos compromissados com a própria comunidade escolar. Verifica-se pela presteza em colaborar com
atividades extraclasse desenvolvidas em várias ocasiões por bolsistas do PIBID. Todo o espaço pedagógico
incluindo planejamento anual, projetos de ensino, calendário escolar, organização de horário das aulas e
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atividades são organizados pelos pedagogos e coordenadores responsáveis pela administração escolar.

2.2 Uso de procedimentos metodológicos para o desenvolvimento de ações no espaço escolar

O estudo em questão trata-se da aula de campo realizada no dia 19 de janeiro de 2018, na forma de estudo de
caso, sua escolha deve-se a possibilidade de proporcionar ao pesquisador maior profundidade sobre o tema o qual
deseja-se investigar.

A metodologia segundo Lakatos e Marconi (2009, p. 221), “é a parte da pesquisa que abrange maior número de
itens, pois responde, a um só tempo, às questões como com quê onde quanto” Portanto, esta pesquisa é
considerada exploratória porque precisa explorar os conceitos e ideias sobre assuntos do cotidiano escolar que
necessitam serem discutidos e descritiva, porque mostra as características de construção de aula fora do ambiente
escolar. Quanto aos meios ou objeto, caracteriza-se por ser bibliográfica, pela natureza da pesquisa de campo,
pois foi realizada no local de desenvolvimento das atividades de docência por meio do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, no Colégio Estadual Jackson de Figueiredo em Aracaju - Se.

A aula de campo baseou-se no método de trabalho estabelecido pelo Manual de Atividades Práticas de Educação
patrimonial apresentado por Grunberg (2007). A utilização de tais práticas visam desenvolver atividades com
crianças, jovens e adultos com a finalidade de promover uma atitude favorável para os bens culturais e materiais
pertencente ao Patrimônio Nacional. Resgata a memória histórica e afetiva do sujeito em relação ao espaço vivido
cotidianamente. Como o tema trabalhado em sala de aula era sobre Geografia de Sergipe, foi pensado a utilização
de um método que conjugasse processo histórico de ocupação, interesses econômicos e criação de nova
identidade a partir da transferência da capital do estado de Sergipe. Nesta perspectiva, os bens culturais podem
ser reconhecidos pela sociedade e protegidos por legislação ou ainda fazerem parte de nosso dia a dia, da nossa
realidade, revelados a partir de múltiplos aspectos da cultura viva e comunidades que as representam. De acordo
com Grunberg (2007), a educação patrimonial, ainda pode ser considerada um processo permanente e sistemático
de trabalho educativo, tendo como ponto de partida o patrimônio produzido por uma sociedade ou comunidade.

A metodologia consiste na elaboração e execução de atividades que possibilite aos aluno uma maior aproximação
com o bairro central de Aracaju, desenvolvendo um senso crítico das relações estabelecidas entre os diferentes
agentes espaciais, critérios de uso e afetividade. Para tanto a execução deste trabalho dividiu-se em duas etapas.
A primeira no interior da escola, utilizando-se dos próprios recursos e equipamentos por intermédio dos bolsistas
PIBID e a segunda com a aula de campo, seguindo um roteiro previamente estabelecido.

Durante a primeira etapa, os alunos da turma de 2º ano A e B, turno matutino, foram reunidos no auditório da
escola, afim de que os bolsistas do curso de Geografia apresentassem alguns métodos de observação. Para tanto,
os bolsistas explicaram sobre o objetivo da atividade e apresentaram o processo de formação da capital Aracaju,
além do estabelecimento dos limites territoriais do bairro Centro. Neste momento foram aplicadas algumas
perguntas e exercícios de percepção sensorial com símbolos da cultura que reportassem um sentimento de
identidade, tais como frutas, comidas, vestimentas e músicas. Foram apresentados antigos registros fotográficos
do bairro e após a explanação foi solicitado aos alunos, que os alunos construíssem mapas mentais sobre os
pontos históricos e turísticos que eles reconheciam no entrono da escola e Bairro Centro, com o objetivo de fixar o
conhecimento percebido e aprofundar o pensamento lógico e intuitivo.

Na aula seguinte, os alunos foram levados para visitação in loco, de pontos com representatividade histórica e
turística do Centro de Aracaju. Esta etapa é reconhecida pelo método adotado como a fase de exploração e
apropriação dos Patrimônios material e imaterial encontrados ao longo do roteiro turístico. Foram selecionados ao
todo cinco locais de observação no roteiro turístico previamente estabelecido, a saber: Praça Olímpio Cardoso,
Praça Almirante Barroso, Praça Fausto Cardoso, Ponte do Imperador, Espaço Zé Peixe e o Centro Cultural de
Aracaju. A partir de cada ponto de observação coube aos bolsistas, questionarem o que os alunos consideravam
como bem cultural, pertencente a história da cidade e porque achavam isso.
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Inserido nesta discussão, são abordados temas centrais da geografia, nas relações estabelecidas entre o homem
e seu meio de vivência. Torna-se oportuno apresentar ao aluno vários conceitos que norteiam os estudos
geográficos, tais como, a análise de paisagens (CLAVAL, 1999), o estudo de região, relacionados a localização e
extensão de fatos ou fenômenos atribuídos ao um determinado limite (GOMES, 2000). E ainda o lugar, vinculados
ao conteúdo programático da disciplina escolar de Geografia.

1. RESULTADOS DA EXPERIÊNCIA DE VIVÊNCIA ESCOLAR

A execução da primeira etapa se deu no dia 12 de janeiro de 2018 no horário de 08:00 as 12:00 horas no auditório
do Colégio Estadual Jackson de Figueiredo. Nesta primeira reunião os alunos foram separados em vários grupos,
para que a partir da explanação dos bolsistas e apresentação de fotos antigas, estes respondessem as seguintes
questões:

• Como era a paisagem Tem construções
• As ruas e praças estão bem cuidadas
• As casas dão dicas sobre os moradores São ricos ou pobres
• Existem muitas residências, lojas escritórios, restaurantes, comércio
• Quais atividades era realizadas neste local

Estas questões serviram como uma orientação para que os alunos compreendessem melhor, a partir de suas
próprias conclusões como ocorreu inicialmente o processo de ocupação e urbanização da região central de
Aracaju. Ao responderem estas primeiras questões, os alunos identificaram estes antigos locais e reconheceram
construções que ainda permaneciam na forma de sítios históricos. Em seguida, foi solicitado que eles
respondessem rapidamente outras questões, agora relacionadas ao período atual:

• Como estes espaços estão sendo utilizados no momento atual
• Os edifícios estão bem conservados ou abandonados
• Qual sua importância atual

Como resultado, utilizando seus cadernos, os alunos construíram mapas mentais correlacionando os locais como
praças, avenidas e rios, dos quais foram identificados 8 pontos de re-conhecimento adquiridos durante esta
primeira etapa, apresentado na seguinte tabela:

Quadro 1 – Pontos Turísticos Identificados pelos alunos ao entorno da Escola

Localização Patrimônios histórico e cultural
1 Av. Rio Branco, Centro, Aracaju. Antiga Alfandega- Centro Cultural
2 Praça Olímpio Campos, Centro, Aracaju Colégio Est. Jackson de Figueiredo
3 Praça Olímpio Campos, Centro, Aracaju Igreja da Catedral
4 Av. Ivo Prado, n. 25, Centro, Aracaju. Espaço Zé Peixe
5 Av. Rio Branco, s/n, B. Industrial, Aracaju Mercados Municipais
6 Praça Almirante Barroso, Centro. Palácio Museu Olímpio Campos
7 Rua Sergipe, s/n., Centro, Aracaju. Ponte do Imperador
8 Praça Fausto Cardoso, Centro. Aracaju. Praça Fausto Cardoso

Fonte: Firpo, K., 2018.

A segunda etapa da atividade foi executada no dia 19 de janeiro de 2018, e teve como princípio levar os alunos a
uma atividade exploratória. Os mesmos grupos de alunos foram incumbidos de registrar o roteiro percorrido,
identificando qualitativamente os piores e melhores locais, os edifícios, e situações observadas em campo,
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discutidas anteriormente na primeira etapa.

O ponto de partida foi na saída da própria escola, localizada na Praça Olímpio Campos. Os alunos foram
conduzidos até a frente da Catedral Metropolitana de Aracaju, onde os bolsistas do PIBID fizeram uma breve
explanação sobre a história de transferência, e fundação da capital Aracaju. Indicaram a situação geográfica
privilegiada da nova capital, e os limites do centro: ao norte com o Santo Antônio e Industrial, A leste com o Rio
Sergipe; a Oeste com o Getúlio Vargas e Cirurgia e ao Sul com o São José.

Em seguida, o tema abordado foi o projeto de construção da cidade de Aracaju, que em sua época inicial foram
projetados 32 quadrados de 110mx110m, o Tabuleiro de Xadrez. Logo após falou-se a história da Praça Olímpio
Campos e os patrimônios que encontra-se ao seu entrono: a criação da Catedral Metropolitana de Aracaju, a
direita o Palácio Ignácio Barbosa, local que abrigou a primeira sede do poder municipal de Aracaju e a esquerda o
antigo prédio da Escola Normal de Aracaju, atual Rua do Turista e o antigo Cacique Chá, local que no passado era
principal ponto de encontro da sociedade aracajuana.

Indo em direção ao Rio Sergipe, passamos pela Praça Almirante Barroso, onde encontramos um corredor de
palmeiras imperiais e o monumento a Almirante Barroso, considerado o marco zero geográfico de Aracaju. Em
seguida encontramos a Praça Fausto Cardoso, a estátua em homenagem a Fausto Cardoso, a primeira do estado
de Sergipe feito em bronze e preservado até os dias atuais. Palácio Olímpio Campos, localizado a esquerda da
praça indo em direção ao Rio Sergipe, local onde antigamente funcionava a sede do governo estadual, onde
atualmente funciona o Palácio Museu Olímpio Campos, local que fala a história dos governadores Sergipanos.

Nesta primeira parte do circuito de visitação, os bolsistas levaram os alunos a refletirem sobre a importância
histórica destas edificações e qual a relação afetiva que eles adquiriram através do re-conhecimento. Alguns
alunos demonstraram já possuir uma relação afetiva com certos locais visitados, remetidas a sua infância, porém a
maior parte somente reconhecia como um local de passagem diária, no trajeto escolar.

A Ponte do Imperador, localizada em frente à praça Fausto Cardoso, às margens do Rio Sergipe foi o terceiro
ponto de parada. Deste local seguimos para o Espaço Cultural Zé Peixe, antigo hidroviário que ligava os
municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. Neste ponto foi discutida a existência de patrimônios imateriais
relacionado ao antigo meio de transporte utilizado pela população como os Tototós, símbolo da cultura de Aracaju.
Este foi o ponto de transição sobre a discussão entre sitio históricos e patrimônio cultural seguindo a visitação ao
Espaço Cultural de Aracaju. Além de apresentar de forma lúdica a história da cidade de Aracaju, os alunos
começaram a perceber símbolos e costumes, que edificam a identidade cultural dos habitantes da cidade de
Aracaju e do estado de Sergipe.

O último ponto de observação se deu às margens do bairro central, onde encontram-se os Mercados municipais
Albano Franco e de Artesanato. Com relação ao Mercado Albano Franco foi abordada a importância destes locais
como rede distribuidora de alimentos, tais como, as frutas típicas ou os gêneros alimentícios mais produzidos no
estado, tendo sido logo em seguida lançado questionamentos sobre o quanto aquelas coisas faziam parte de seu
dia a dia. Quanto era importante para economia da cidade e dos próprios comerciantes que trazem seus produtos
de várias regiões do estado para comercialização. Isto gerou uma boa reflexão por parte dos alunos, já que
corriqueiramente eles não percebem estas relações como objeto do estudo da Geografia. Enquanto no mercado
de Artesanato fomos levados a abordar os traços culturais que marcam a identidade do povo aracajuano e
sergipano. Através da produção e venda de artigos decorativos, de vestuários e calçados típicos do povo
nordestino, além de símbolos destacáveis como a castanha de caju, o amendoim cozido e os doces de quitutes
produzidos pelas pipoqueiras.

Nestes dois locais os alunos procuraram saber qual era a procedência dos alimentos e artigos vendidos e se os
vendedores eram do interior ou somente encomendavam os produtos. Ao final eles foram questionados quais os
produtos possuíam maior representatividade no consumo diário de suas casas e se eles até o presente momento
desconheciam alguns desses produtos.
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1. CONCLUSÃO

Este estudo utilizou como tema de abordagem o processo histórico de transformação do espaço geográfico a partir
da transferência da capital do município de São Cristóvão para Aracaju. O aproveitamento da posição geográfica
do ambiente escolar trabalhado e as condições de baixo recurso para a realização de uma oficina pedagógica em
escola da rede pública de ensino, corroboram com a ideia de Carbonell (2002), de que nem sempre a inovação
dependerá da disponibilidade máxima de recurso ou modernização da escola. De acordo com o referido autor, a
adoção de práticas inovadoras, geralmente é melhor empregada sob regimes menos regulados normativamente e
academicamente, na forma de subsistemas educativos ou na utilização de temas transversais, como foi adotado
nesta prática. Isso deve-se a certa liberdade atribuída aos bolsistas de iniciação à docência pertencente ao
programa PIBID. Embora este seja um Programa Institucional, seus propósitos dirigem-se exatamente a essa
quebra de paradigma, com o ensino tradicional, onde a liberdade de atuação promove a facilitação no emprego de
práticas ou recursos didáticos inovadores, com maior grau de flexibilidade e experimentação na organização de
conteúdos programáticos.

Seguindo a velocidade das tecnologias informacionais, a educação tem se esbarrado nas mudanças rápidas
vivenciada pela própria sociedade e necessita portanto, enquadrar-se nos novos modelos, de modo que seja
relevante na construção de projetos de vida e competências para o indivíduo. Trabalhos deste tipo, nos mostram
que inovar na educação pública não significa propriamente em investimentos pesados, mas na mudança de visão
organizacional de currículos e metodologias, bem como do tempo de permanência dos alunos no ambiente
escolar. Ao refletir sobre este modelo estagnado ainda adotado pela educação formal, Morán (2015) explica que
modelos de escolas padronizadas, com o ensino e forma avaliativa igual em todos os níveis, criam resultados
previsíveis, ignorando as competências cognitivas, pessoais e sociais, que geralmente não são adquiridas de
maneira convencional.

Percebe-se que, a Geografia sendo uma ciência integrativa tem como prerrogativa a realização de atividades que
utilizam-se de várias áreas de conhecimento mas que exigem dos alunos a proatividade, colaboração e a
personalização destes como parte integrante do meio em que vivem.

Neste trabalho foi possível envolver um grande número de temas transversais ao ensino de Geografia, como o
emprego da atividade turística, o reconhecimento da área de estudo como centro histórico, carregado de sentidos
e emoções, o resgate da identidade cultural que os tornam cidadãos de seu lugar, além de funções econômicas e
comerciais. Tudo reunido sobre uma trama investigativa, baseada no próprio método científico lógico, envolvido
pela socialização da escola e sua comunidade externa. Fica claro, o papel da escola em estabelecer para o aluno
uma leitura crítica e plural da realidade que os rodeiam.

Através da adoção de procedimentos de campo, foi possível apresentar aos alunos do ensino médio, mudanças
ocorridas ao longo do tempo nos pontos turísticos que distribuem-se no entorno da escola em que eles estudam.
Outro fator motivador para construção desse roteiro foi o de demonstrar que, por trás desses patrimônios matérias
e históricos da cidade, pelos quais os alunos passam diariamente existe uma relação de identidade que perpassa
por um olhar crítico e representativo de suas vidas.
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