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RESUMO: “A Geografia padece, mais do que outras disciplinas, de uma 
interdisciplinaridade” (SANTOS, 2008, p. 128). Esta afirmativa do pesquisador Milton Santos 
enfatiza a necessidade de fomentar a interdisciplinaridade como princípio fundante no 
processo de ensinar e aprender a Geografia no contexto da contemporaneidade. O presente 
texto é um relato de experiência docente, cujo principal objetivo é apresentar as atividades 
formativas inseridas no Projeto Trabalho de Campo Interdisciplinar, empreendidas no âmbito 
do Curso de Licenciatura em Geografia, na Universidade do Estado da Bahia / Campus XI, na 
cidade de Serrinha, no Território de Identidade do Sisal, no semi-árido baiano. A proposta 
contempla uma formação de professores de Geografia articulando o ensino e a pesquisa, 
buscando promover um diálogo entre conhecimentos e saberes das diversas áreas e subáreas 
do conhecimento.  
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Formação de professores de Geografia; Experiências 
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MEANDROS THROUGH AN / GEOGRAPHY: 
INTERDISCIPLINARY FIELD WORK AS AREA OF LEARNING 

IN TEACHER TRAINING 
 
ABSTRACT: "The Geography suffers more than other disciplines, an interdisciplinary" 
(Santos, 2008, p. 128). This statement of the researcher Milton Santos emphasizes the need to 
foster interdisciplinarity as foundational principle in the process of teaching and learning 
geography in the contemporary context. This text is a statement of teaching experience, 
whose main objective is to present the training activities included in the Project 
Interdisciplinary Fieldwork, undertaken as part of the undergraduate degree in Geography at 
the University of Bahia / Campus XI in the city of Serrinha in the Territory of the identity of 
Sisal in the semi-arid region. The proposal contemplates a teacher of Geography linking 
teaching and research, seeking to promote a dialogue between knowledge and knowledge 
from various fields and subfields of knowledge. 
Keywords: Interdisciplinary, Teacher of Geography; Formative Experiences 
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INTRODUÇÃO 
 
 
[...] As atividades de saída de campo sensibilizaram nosso “olhar geográfico”, 
olhar este, indispensável ao estudante de Geografia por nos proporcionar uma 
análise crítico-reflexiva da realidade investigada. Assim, podemos afirmar que 
as atividades de campo são importantes para a formação de um bom 
profissional de Geografia, uma vez que aplicando na prática os conteúdos 
apreendidos em sala de aula, possibilita uma aprendizagem mais significativa 
dos conceitos e temas geográficos, estabelecendo relações (Cássio Ramon – 
Diário de Bordo). 
 
 

A escolha deste excerto da narrativa do estudante4 de graduação, Cássio Ramon, 

registrada no seu Diário de Bordo, retrata a importância da realização de trabalhos de campo na 

formação do profissional da Geografia. Nesta perspectiva, este texto tem como eixo estruturante 

de discussão a interdisciplinaridade como principio fundante no processo formativo a partir das 

atividades de campo realizadas no âmbito da formação inicial de professores de Geografia. 

Trata-se de um relato de experiência, contemplando alguns apontamentos sobre as experiências 

vivenciadas nesses percursos formativos de professores em formação inicial, no que concerne às 

práticas de trabalho de campo, inseridas no Projeto de Interdisciplinar, do Curso de Licenciatura 

em Geografia na universidade do Estado da Bahia – UNEB5, Campus XI, no município de 

Serrinha6, no Território de Identidade do Sisal7 (figura 01), situado na região do semi-árido 

baiano.  

 

Figura 01 – Território de Identidade do Sisal 
Fonte: IBGE, 2007. 

 

Este Projeto, inserido no currículo do Curso de Licenciatura em Geografia, UNEB – 

Campus XI tem por finalidade integrar conhecimentos específicos da Geografia (Urbana, 
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Agrária, Cultural) e de ciências afins, como a Geologia, a Climatologia, a Pedologia, a 

Oceanografia, a Biogeografia dentre outras, articulando elementos teóricos e práticos, cuja 

principal ação didática é a realização de um trabalho de campo, a partir da definição de um 

recorte espacial, no estado da Bahia, culminando com a produção de relatos de experiências e 

ou artigos apresentados ao término do semestre nos Ciclo de Seminários Temáticos. 

O referido projeto contempla a realização de trabalhos de campo, numa perspectiva 

interdisciplinar, cujas atividades formativas são obrigatórias, inseridas no currículo do curso 

de Licenciatura em Geografia, conforme destaca seu Projeto Político-Pedagógico. A 

realização dessa prática neste contexto justifica-se pelo caráter interdisciplinar que constitui a 

ciência geográfica e pela relevância que o trabalho de campo possui na formação dos 

profissionais de Geografia. Busca-se, então, promover a articulação entre os componentes 

curriculares estudados durante o semestre e/ou os conhecimentos construídos nos semestres 

anteriores. 

 Os objetivos do trabalho interdisciplinar são: 

a) Promover a formação de professores de Geografia articulando práticas de ensino e 

pesquisa, buscando superar a simples reprodução de conteúdos curriculares 

descontextualizados em sala de aula; 

b) Estimular o interesse dos discentes em relação às atividades de extensão e pesquisa, 

fortalecendo o desenvolvimento desse projeto possibilitando, também, o exercício e a 

construção da autonomia intelectual dos professores em formação inicial; 

c) Proporcionar diálogo entre as dimensões teórico-empíricas acerca dos conteúdos 

trabalhados no curso de Geografia; 

d) Fortalecer a perspectiva da interdisciplinaridade como recurso de apreensão do real; 

e) Estimular o tratamento e estudo das questões regionais e locais subsidiados pelas 

categorias da análise geográfica; 

f) Indicar temas, objetos e problemas de pesquisa que podem ser amadurecidos como 

recorte para futuras investigações, no conjunto das atividades de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC); 

g) Valorizar o trabalho de campo enquanto importante procedimento de trabalho do 

profissional da Geografia. 

No que se refere à metodologia, os procedimentos demarcados contemplam cinco 

etapas, a saber: 
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1. Após a definição do espaço onde acontecerá a vivência, uma equipe de professores 

e alguns discentes do curso – sujeitos que constituem o grupo coordenador – elabora o projeto 

e socializa com a turma, o seu formato, os seus objetivos e os eixos temáticos; 

2. Pesquisa bibliográfica levantamento de dados acerca do recorte espacial a ser 

investigado; 

3. Realização do trabalho de campo com registros no diário de bordo; 

4. Produção de relatos de experiências e artigos acadêmicos; 

5. Socialização dos resultados da pesquisa nos “Seminários Temáticos”8. 

Vale ressaltar que todas as tarefas correspondentes às fases citadas são acompanhadas 

e avaliadas pelos professores envolvidos no mesmo. 

As vivências de campo gestadas neste projeto têm demonstrado que a concepção 

interdisciplinar se caracteriza como uma possibilidade formativa que favorece a construção da 

identidade do profissional da Geografia, a partir da contextualização e articulação entre teoria 

e prática, ensino e pesquisa na construção de conceitos geográficos, tendo como eixo 

norteador a apreensão do real. 

 

GEOGRAFIA E INTERDISCIPLINARIDADE 

 
A Geografia padece, mais do que outras disciplinas, de uma 
interdisciplinaridade [...] isso está ligado de um lado à natureza diversa e 
múltipla dos fenômenos com que trabalha o geógrafo e, de outro lado a 
própria formação universitária do geógrafo. Desde do começo Ritter havia 
chamado a atenção para a necessidade  de um esforço de interpretação das 
diferentes disciplinas científicas [...] Ele pensava a interdisciplinaridade 
como uma exigência [...] fruto da amplitude maior do conhecimento 
científico, alcançada com primeira revolução tecnocientífica.[...] A 
Interdisciplinaridade só é atingível através de uma imbricação entre 
disciplinas diversas ao redor de um mesmo objeto de estudo (SANTOS, 
2008, p. 128 -129). 
 
 

 O fragmento da escrita do professor Milton Santos (2008) evidencia a pertinência de 

uma discussão sobre a questão da interdisciplinaridade no contexto da ciência geográfica. 

Desse modo, concebemos a interdisciplinaridade como uma prática que tem como princípio o 

trabalho conjunto de várias discussões de diferentes ciências em direção ao mesmo objeto de 

pesquisa. Assim, a adoção de trabalhos de campo, numa perspectiva interdisciplinar, discutida 

no presente trabalho, configura-se como uma ação formativa que favorece a formação do 

professor-pesquisador. 
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Fazenda (2003, p. 43) afirma que a interdisciplinaridade configura-se como uma 

necessidade prática, isto é, [...] uma exigência natural e interna das ciências, no sentido de 

uma melhor compreensão da realidade que elas nos fazem conhecer.  Assim, a 

interdisciplinaridade acontece no diálogo entre as ciências, na relação de interação entre os 

diferentes conteúdos que aos se interagirem produzem outros conhecimentos, logo, integrar 

conhecimento pressupõe ainda integrar os sujeitos que aprendem, que difundem e 

transformam esses conhecimentos, buscando articular o vivido e o investigado.                       

 Ainda, segundo Fazenda (2008, p. 18), “cada disciplina precisa ser analisada não apenas 

no lugar que ocupa na grade, mas nos saberes que contemplam nos conceitos enunciados”. De fato, a 

interdisciplinaridade ocorre na interação existente entre duas ou mais ciências/disciplinas.  

 Concordamos também com a posição da pesquisadora Pontuschka (2007) quando 

destaca a necessidade da interdisciplinaridade no trato das questões de cunho geográfico, ao 

afirma que: 

A interdisciplinaridade pode criar novos saberes e favorecer uma 
aproximação maior com a realidade social mediante leituras diversificadas 
do espaço geográfico e de temas de grande interesse e necessidade para o 
Brasil e para o mundo. O professor de uma disciplina específica com uma 
atitude interdisciplinar abre a possibilidade de ser um professor-pesquisador 
porque deve selecionar os conteúdos, métodos e técnicas trabalhados em sua 
disciplina e disponibilizá-los para contribuir com um objeto de estudo em 
interação com os professores das demais disciplinas (PONTUSCHKA, 2007, 
p.145). 
  
 

 Desse modo, a autora reafirma a relevância de um trabalho interdisciplinar no contexto 

da Geografia e como o mesmo colabora na construção de aprendizagens e na formação do 

professor-pesquisador. 

A inserção dessa atividade no contexto curricular do referido curso se fundamenta, de 

forma geral, no cerne dos novos paradigmas científicos que pregam a necessidade de 

superação das abordagens disciplinares e fragmentadas, uma possibilidade de superação da 

concepção reducionista da técnica pela técnica. Buscando desse modo, elucidar a necessidade 

de diálogo entre conhecimentos, procedimentos metodológicos e saberes das diversas áreas 

científicas do conhecimento, no processo de apreensão da realidade, considerando a natureza 

interdisciplinar da ciência geográfica. Esta relevância dada ao trabalho de campo, neste 

espaço formativo, tendo como eixo estruturante a concepção interdisciplinar do 

conhecimento, perpassa pela crença de que a ciência geográfica caracteriza-se como um 

campo que estabelece relações com os demais referenciais epistemológicos. 
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Desse modo, pressupõe-se a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão 

buscando superar a simples reprodução de conteúdos curriculares descontextualizados em sala 

de aula. Além disso, atentando para as possibilidades de extensão, uma vez que a verdadeira 

universidade precisa ser construída tendo como base de sustentação o trinômio 

ensino/pesquisa/extensão.  

 Tais práticas concebem a pesquisa como elemento fundante no processo formativo, 

ultrapassando as meras repetições do que já fora produzido. Dessa maneira, o trabalho de 

campo caracteriza-se como possibilidade de investigação sobre as discussões acerca das 

diversas temáticas geográficas, no âmbito da Geografia Física, Regional, Urbana, Cultural, 

Política e Econômica. Essa proposta interdisciplinar centrada na formação inicial do professor 

de Geografia tem como princípio didático-pedagógico o diálogo entre os variados 

componentes curriculares do curso. A interdisciplinaridade pode criar novos saberes e 

favorecer uma aproximação maior com a realidade social mediante leituras diversificadas do 

espaço geográfico (PONTUSCHKA, 2007, p. 145) 

 
 
DO SERTÃO AO LITORAL: OS CAMINHOS PERCORRIDOS, OS LUGARES 
PESQUISADOS...  
 
 Fazer Geografia significa trilhar por caminhos antes não percorridos, ou se já forem 

conhecidos, olhar com outros olhos. De fato, fazer Geografia significa por o pé na estrada, e, é 

isso que temos feito no decorrer de todos esses semestres, desde a implantação do curso de 

Licenciatura em Geografia no Campus XI da UNEB, em Serrinha (ver figura 02). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                           Paulo Afonso 
                                                                                                                                        Recôncavo Baiano 
                                                                                                                                        Chapada Diamantina 
     Salvador 
                                                                                                                                        Serrinha 
                                                                                          Canudos 

 
Figura 02: Espacialização das Atividades de Campo Interdisciplinares 

 

 
 
 

Adaptação: Mariana Meireles, 2009. 
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 O Município de Serrinha: lendo diferentes paisagens. Não poderíamos deixar de 

contemplar um estudo sobre este município onde o campus está localizado. Nele inserimos 

também o estudo sobre a categoria geográfica “lugar”, pois, a delimitação/recorte do próximo 

se deu em virtude de inicialmente possibilitar o estudo do espaço vivido, investigando as 

questões locais, partindo do princípio de que, como nos assegura Santos (1994, p.18-19), “[...] 

o lugar é o ponto de encontro de interesses longínquos e próximos, locais e globais” e ainda 

como salienta Callai (2002), é preciso “estudar o lugar para compreender o mundo”.  

 Sobre as aprendizagens construídas nesse trabalho, os estudantes relatam que... 

[...] ir a campo nos fez ter um olhar mais próximo da realidade geográfica, 
pois tivemos a oportunidade de conhecermos e pesquisarmos mais sobre a 
situação do município de Serrinha no contexto geográfico. Foi muito 
interessante porque aprendemos e ressignificamos muitos conceitos, 
principalmente no que se refere ao conceito de lugar (Adelmárcia Silva). 
  
[...] Deste modo, estudar o município de Serrinha e suas diferentes paisagens 
representou para mim uma visão ampla no que diz respeito à formação 
sócio-espacial da cidade, mas principalmente para os colegas que aí habitam 
representou a valorização do lugar de vivências de cada um, ressaltando o 
que Callai afirma: é necessário “conhecer o lugar para compreender o 
mundo” (Maria Elaine).  
  

A vivência, então, deste primeiro Interdisciplinar se constituiu, para os estudantes, 

como uma maneira próxima e real de investigação, onde foram dados, a partir de um olhar 

geográfico mais intencionado os passos iniciais no processo de iniciação à pesquisa científica, 

discutido inicialmente na sala de aula, mas alargado na materialidade das experiências no 

campo. 

Olhares sobre a Chapada Diamantina: Lençóis – Capão – Iraquara. Essa porção 

do território baiano configura-se como um laboratório a céu aberto, sendo um importante 

exemplo para o estudo de elementos ligados à Climatologia, Geologia, Geomorfologia, 

Educação Ambiental, Geografia Econômica, População, dentre outros, contemplados no 

estudo da ciência Geográfica. 

Sobre Lençóis, um dos cenários investigados, uma estudante coloca que “é a Geografia 

em si e, percorrer todas aquelas trilhas. Aprendi, a reconhecer que é através da Geografia, 

principalmente feita no pé, que se pode compreender, explorar e dar significado aos lugares (Maristela 

Rocha – Diário de bordo). Esta professora em formação mostra o quanto é importante o trabalho 

de campo interdisciplinar no processo formativo. Para os estudantes, foi possível aprender de 

forma mais significativa e real os componentes curriculares do semestre. Sobre esta questão, 

eles assim se posicionam: 
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[...] Comecei a perceber as mudanças da vegetação, do solo, da geologia, de 
geomorfologia, sempre com as orientações das professoras Jucélia, do 
componente Geomorfologia, Márcia de Pedologia e Tânia de Eventos 
Fundadores do Estado Federativo da Bahia (Cleidson Mota).  

 
[...] Aquelas formações rochosas são paisagens do outro mundo, e a cidade 
de Lençóis é simplesmente contagiante [...] Comecei a pensar que nem 
estávamos na Bahia (Cássio Alves). 
 

 Esses relatos retratam as aprendizagens dos estudantes no que concerne à ciência 

geográfica. 

Recôncavo Baiano: uma análise geográfica. Este recorte espacial delimitado foi 

investigado, contemplando os princípios estruturantes da proposta interdisciplinar enfocando 

a discussão sobre a formação histórico-geográfica do espaço em análise, com a finalidade de 

sistematizar conhecimentos no que tange aos processos de organização e formação territorial 

da Bahia. Sobre estas aprendizagens, para os professores de Geografia, em formação inicial 

foi: [...] possível lançar olhares para a formação histórica, sócio-espacial, econômica e cultural 

presente naquele espaço e ao mesmo tempo “tentar” desmistificar alguns preconceitos9 (Maria 

Elaine). Já Ramon coloca que: 

 

[...] Nos percursos pelos dois10 municípios, os quais são separados pelo Rio 
Paraguaçu que nasce na cidade de Seabra, e que são ligados por uma ponte 
de ferro (rodoferroviária) pude notar ali onde estava a Geografia e como ela 
é dinâmica e real [...] (Ramon Alves). 
 

Diante desses excertos narrativos, percebemos quantas aprendizagens esta experiência 

formativa tem proporcionado. 

Salvador, cidade que encanta: do centro histórico ao litoral norte, dos aspectos 

humanos aos físicos numa perspectiva interdisciplinar. A Cidade de Salvador, a terceira 

maior metrópole do Brasil, constitui-se em um grande ambiente propício à aplicação dos 

conhecimentos científicos com objetivo prático, importante exemplo para o estudo de 

elementos ligados a urbanização, metropolização, aspectos atrelados a economia global e os 

impactos antrópicos na dinâmica da Paisagem. Logo, a viagem a referida metrópole 

possibilita observações dos mais diversos aspectos do espaço geográfico, pois a realização do 

trabalho de campo na capital baiana justifica-se pela necessidade de aprofundamento dos 

conhecimentos teóricos adquirido no decorrer do curso, abrindo a possibilidade de 

correlacioná-los com as observações, condição fundamental para formação de bons 

profissionais. 
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Algumas das aprendizagens construídas mediante essa aula de campo são sinalizadas 

por alguns estudantes, como relata Carla Andrea, em seu diário de Bordo, ao afirmar que “[...] 

conhecia uma Salvador escondida, manipulada pelos mapas e pela mídia. Foi então através 

desta aula de campo que pude perceber/conhecer parte desses lugares (invisíveis) e analisar a 

partir daí os elementos da paisagem urbana”. 

E, para a estudante Crisângela Gardênia ... 

Foram tantas aprendizagens! Estudamos desde as questões morfológicas do 
sítio urbano de Salvador, perpassando por suas formas de ocupação e de 
apropriação do espaço. Fizemos uma analise no real de sua mancha urbana. 
Eu vi uma Salvador diferente [...] sai das beiras litorâneas e adentrar o miolo 
e o subúrbio foi uma experiência marcante e significativa na minha trajetória 
de formação, enquanto professora de Geografia. Outro que me impressionou 
foi a repercussão turística e a grandeza do litoral norte, suas praias e seus 
potenciais, que tem sido apropriado pelas empresas imobiliárias que 
alimentam o turismo, sobretudo o internacional, eu não conhecia o 
‘tamanho’ da Bahia [...] ( Crisângela Gardênia-  diário de bordo). 
 

Já outro professor em formação inicial diz que “fazer Geografia sem sair da sala de aula é 

como um passarinho que cresce (numa gaiola) sem poder voar por outros ares, ou seja, a Geografia 

não faz sentido só com o falar, o vivenciar é fator fundamental para o nosso percurso formativo” 

(Cássio Ramon Alves- Diário de bordo). Nesta fala de Cássio Ramon vimos que é possível e 

mais significativo construir aprendizagens no contato com o real, a partir dos relatos das 

experiências que vivenciamos, dos caminhos que trilhamos e da Geografia da vida construída 

nos trilhos e na prática dos lugares.  

Baixo São Francisco: Paulo Afonso, Delmiro Gouveia e Xingó. A região do Baixo 

São Francisco abrange frações dos territórios da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, a 

partir de Paulo Afonso (BA) até a foz do Rio São Francisco. O recorte espacial desta aula de 

campo apresenta uma grande variedade de elementos que podem ser explorados pelas 

disciplinas trabalhadas. Além da variedade de elementos físico-geográficos, especialmente os 

de ordem hidrológica, e do seu uso como recurso através das políticas territoriais, conta com o 

Museu de Arqueologia do Xingó, mantido pela Universidade Federal de Sergipe, 

apresentando uma diversidade de elementos antropológicos que recuperam as origens dos 

paleoíndios que habitaram a região desde a pré-história.  

Sobre este trabalho de campo, uma estudante enfatiza que “O estudo sobre a produção 

de energia, a criação de barragem, me fez compreender in lócus como o território se apropria 

das políticas de modernização e a partir daí produzem uma nova reorganização espacial” 

(Maria Aparecida – Diário de Bordo). Já César coloca que: 
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[...] Está diante do ‘Velho Chico’ foi algo muito emocionante [...] Já sabia 
que sua bacia hidrográfica é muito importante para o desenvolvimento da 
região nordeste, de outros estudos e leituras [...] Mas foi ao observar e 
analisar suas águas, seus canais, seus meandros e a experiência humana que 
se liga a este rio que aprendi uma Geografia que vai além de decorar a 
margem esquerda e direta dos rios (César Santos, diário de bordo). 

 
Canudos: o passado e o presente numa perspectiva geográfica. Esse espaço no 

sertão baiano configura-se como um espaço (próximo da realidade dos estudantes) salutar de 

estudos geográficos contemplando aspectos físicos, humanos, políticos e econômicos dentro 

do contexto investigado, tornando-se indispensável um estudo dessa natureza na formação de 

professores de Geografia inseridos na realidade do sertão da Bahia. Tais aprendizagens foram 

significativas, como confirmam as reflexões a seguir, escritas nos relatos dos alunos: 

 

[...] O povo de Canudos é muito acolhedor, típico do sertanejo que mesmo 
com as suas dificuldades não perde a alegria de viver. Podemos então com 
essa viagem, comprovar o que Ab’Saber em seu livro”Os domínios de 
natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas” comparou a caatinga como 
um Oasis no sertão, e em Canudos podemos observar claramente esse oásis 
(Ariane Matos). 
 
[...] Estes conhecimentos implicam na minha formação docente de maneira 
relevante, já que, me faz compreender que estas atividades permitem uma 
maior apreensão real ultrapassando o que é dito pelos professores durante as 
aulas em sala (Maria Elaine). 
 

  Esses estudantes retratam, em suas narrativas, as contribuições formativas conceituais 

e analíticas das vivências/estudos in lócus, estabelecendo relações como os conhecimentos 

construídos em sala, nos diversos componentes curriculares do curso, desde a Geografia 

Física perpassando pela Biogeografia até as abordagens da Geografia Cultural. 

 

 

ENFIM... ALGUMAS CONCLUSÕES 

 Destacamos que a proposição e a efetivação de uma proposta eminentemente 

interdisciplinar nos espaços educativos, sobretudo, no contexto da formação inicial docente, 

tem sido objeto de desejo de muitos professores formadores e pesquisadores da área 

educacional. Portanto, as atividades desenvolvidas na Uneb/Campus XI, têm sido concebidas 

como possíveis possibilidades de realização de trabalho de campo na essência da concepção 

de interdisciplinar. De fato, as experiências vivenciadas a partir da realização das atividades 

de campo desenvolvidas pelos professores e estudantes de Geografia do referido campus 

demonstram que é possível desenvolver ações interdisciplinares e tratar o conhecimento 
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buscando sua totalidade, ou pelo menos, parte dela, sem, contudo, reforçar o discurso da 

compartimentação do saber como normalmente estamos acostumamos a vivenciar, a aprender 

e a reproduzir.  

Nas trilhas, atalhos e nas entrelinhas do campo surge o imaterial, nas entrelinhas do 

espaço, na subjetividade das práticas compreendemos um mundo que ultrapassa o 

enquadramento das paredes universitárias e constrói uma aprendizagem onde teoria e prática, 

articulam-se e produzem aprendizagens significativas, como fica evidente neste excerto a 

seguir: 

No decorrer do processo formativo, é importante, senão imprescindível, 
estabelecer uma contextualização entre os conhecimentos advindos das 
disciplinas/componentes curriculares do curso. Esta, não deve se restringir às 
conclusões do aluno, mas coordenadas pelos professores, de modo a 
potencializar a construção do arcabouço teórico do discente. A realização do 
interdisciplinar propicia uma estruturação do conhecimento adquirido no 
semestre, fazendo com que o aluno procure compreender a relação existente 
entre os conteúdos para, então, socializar suas conclusões num ensaio de 
artigo e/ou comunicação oral/pôster. A estruturação, contextualização e 
socialização do conhecimento promovida pela atividade interdisciplinar 
possibilitam um enriquecimento cognitivo, [...] senso crítico e promoção e 
socialização de saberes individuais e coletivos adquiridos por cada um, 
constituindo um ambiente propício ao desenvolvimento destes. Sendo assim, 
o interdisciplinar é peça fundamental na estruturação e desenvolvimento das 
bases teóricas e práticas durante o processo formativo (Edvaldo Souza Filho 
– Diário de bordo). 
 
 

 Diante de tais considerações, entendemos a interdisciplinaridade como elemento 

articulador entre teoria e prática, que no nosso caso além de inúmeras possibilidades de 

aprendizagens, tem possibilitado o exercício da pesquisa geográfica no território da formação 

inicial de professores de Geografia, pois o campo é considerado como o ápice das discussões 

teóricas, pois durante a sua realização são aplicados os conhecimentos teóricos e conceituais 

tratados em sala, possibilitando uma articulação entre o dito (teoria) e o que realmente 

acontece (prática) no espaço geográfico, objeto de estudo da Geografia, constituindo-se como 

um provocador do olhar geográfico dos estudantes/pesquisadores.  
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