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Resumo: Na perspectiva da educação atual, a interdisciplinaridade tem se tornado uma 

tendência cada vez mais forte e necessária para alcançar o objetivo de oferecer um 

conhecimento mais holístico e dinâmico aos alunos, capacitando-os a relacionar áreas do 

conhecimento, até então tratadas separadamente. Propõe-se, portanto, um trabalho 

interdisciplinar para os aluno do sétimo período de Graduação em Geografia e Análise 

Ambiental do Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH, que envolve as disciplinas: 

Análise Regional; Organização do Espaço Mundial II e Teoria da Geografia. Na proposição 

da atividade são apresentados temas centrais que devem ser escolhidos pelos grupos de 

trabalho dos alunos. Estes temas são representados por autores clássicos da ciência 

geográfica e, a partir daí, os grupos devem desenvolver aspectos sobre a contribuição 

teórica de cada autor, a escola do pensamento na qual ele se insere, como o referido autor 

trata as categorias de análise geográficas (paisagem, região, espaço, lugar e território), 

contextualizando estas informações em seu momento histórico e geopolítico. Como 

resultado, os grupos apresentam um artigo e fazem uma palestra, aberta aos estudantes do 

curso, e apresentam para uma “banca”, capacitando os alunos a ‘enfrentar’ as diversas 

situações da vida acadêmica e cotidiana como defesas e entrevistas de trabalho. Existe 

ainda a proposta – que está sendo analisada – de se editar, no próprio curso, uma revista 

que contemple todos artigos produzidos pelos alunos. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Teoria da Geografia, Evolução do Pensamento 

Geográfico 
 

Introdução 

Faz parte da formação profissional e acadêmica atual a interdisciplinaridade, ou seja, 

a capacidade de unir e relacionar várias áreas do saber e a habilidade de trabalhar em 

grupo. A proposta interdisciplinar, tão discutida nas escolas de nível fundamental e médio é 

ainda subutilizada nos meios acadêmicos. Ao lidar com uma ciência tão abrangente como a 

Geografia, muitas vezes a fragmentação, necessária para aprofundamento das diversas 
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áreas desta ciência, passa a ser a estrutura vigente no mundo acadêmico, sem que o aluno 

tenha a oportunidade de correlacionar as diversas disciplinas por ele cursadas. 

Esta proposta de trabalho permite aos alunos estabelecer correlações e 

compreender que a dinâmica do espaço e do pensamento geográfico, assim como das 

ciências em geral, não estão desprendidas do contexto social, político, econômico de cada 

época. A estrutura do trabalho parte das diferentes categorias de análise que compõe a 

estrutura do espaço geográfico: Paisagem, Lugar, Região, Território, Espaço... O aluno deve 

construir esses conceitos no decorrer do trabalho e das apresentações, conseguindo 

assimilá-los e correlacioná-los com as escolas de pensamento, as reflexões do autor-tema, 

e o contexto histórico / geopolítico dos mesmos, compreendendo a complexidade do espaço 

geográfico no decorrer da evolução do pensamento geográfico. 

Para isso, se fará uma contextualização sobre a relação dos contextos mundiais, ao 

longo da história, com a educação, e a autonomia da Geografia enquanto área do ensino e, 

portanto, reflexo da sociedade atual. 

Posteriormente, se abordará a questão da interdisciplinaridade na ciência 

Geográfica, enfocando seu uso no ensino superior. A partir daí, se mostrará os aspectos 

metodológicos do trabalho proposto aos alunos, seguindo-se então à apresentação de 

alguns resultados desta experiência. 

Geografia e Sociedade: representação e mediação 

A Geografia, como qualquer outro sistema de conhecimentos, aspira à elaboração 

de uma teoria da representação do real, é uma produção social marcada pelo selo da 

historicidade. Epistemologicamente suas abordagens são totalmente perpassadas pelas da 

História. Embora os esquemas espaciais e temporais não sejam imediatamente 

comparáveis, existe uma história da natureza e uma história dos homens e das sociedades, 

assim como há uma Geohistória. 

Toda disciplina emerge em uma sociedade – e essa constitui evidentemente um 

modelo para ela – cujo desejo é evidentemente de perdurar, de atravessar o tempo e a 

história e finalmente ser eterna, mesmo quando se diz que a história é repleta de culturas e 

civilizações mortas. 

Todos os produtos sociais se banham nessa ilusão de duração e os sistemas de 

representação das ciências não escapam: eles estão numa relação de mimetismo com a 

sociedade. A relação mimética que se instaura entre os discursos produzidos e a 

sociedade, indo além da ilusão já denunciada, porque é a própria sociedade que constitui a 
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mediadora da atividade científica – o "Outro" social – se interpõem sempre entre o sujeito 

conhecedor e o objeto a conhecer. No entanto se o mediador é imaginário, a mediação não 

é. Imaginário nesse sentido de que o sujeito, cujo desejo de conhecer vai puro de todo 

comprometimento, recusa o mediador, quando então ele está totalmente impregnado. 

Geografia e a(s) nova(s) ordem(ns) mundial(is) 

Todas as idéias do âmbito social estão interligadas, sejam elas econômicas, 

políticas, morais, religiosas, culturais ou educacionais. Sendo assim, enunciar-se-á, a seguir, 

as colocações de VESENTINI, expostas em seu artigo “O ensino da Geografia no século 

XXI”, de 1996; com a exposição a seguir torna-se possível relacionar as grandes 

transformações mundiais – representadas aqui pelas três Revoluções Industriais - com o 

ensino. 

Antes da primeira revolução industrial, o ensino era reservado a alguns membros da 

nobreza e do clero. Com o advento da Primeira Revolução Industrial, algumas 

transformações se processam no mundo que vão refletir, portanto, no processo escolar. 

Esta Revolução foi marcada pela hegemonia inglesa, pelo uso do carvão mineral 

como fonte de energia, pela concepção da Divisão Internacional do Trabalho, e provocou 

um enorme êxodo rural. Para a manutenção deste sistema, foi importante que se 

desenvolvesse uma escola menos restrita, que alfabetizasse e contribuísse com um mínimo 

de informações em matemática, história e Geografia, assegurando a capacidade produtiva e 

de comunicação entre estas pessoas, que além de produtores, também deveriam ser 

consumidores. Esta educação básica garantia uma massificação e homogeneidade do 

conhecimento adquirido pelos alunos, sendo importante na disseminação dos novos valores, 

que incutiam os ideais de consumo nessa massa operária trabalhadora. Estes ideais, além 

de potencializar o consumo, mantinham os trabalhadores “adestrados”, sempre em busca de 

mais trabalho para adquirir os novos “objetos do desejo”. 

A Segunda Revolução Industrial, típica do século XX, representa uma disseminação 

espacial da indústria (dentro dos países e dentre os países); a transferência da hegemonia 

econômica para os Estados Unidos; o uso do petróleo como fonte de energia dominante; e a 

intensa especialização da linha de produção, e conseqüentemente da mão-de-obra, 

representada pelas expressões do Taylorismo e do Fordismo. 

Conseqüentemente, o sistema escolar sofre influências das novas ‘necessidades’ do 

mercado de trabalho, elevando o nível de escolaridade dos trabalhadores, que chegam ao 

nível técnico/ profissionalizante, implementando-se cursos que ensinam os procedimentos a 

serem adotados para se realizar uma determinada tarefa, tornando o operário especializado. 
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Já a denominada Terceira Revolução Industrial, ou revolução técnico-científica, que 

ainda está ocorrendo ou por ocorrer em determinados países, segundo Vesentini, 

representaria o fim da hegemonia norte americana e o fim da era do petróleo, sendo 

marcada pelas indústrias de vanguarda, como a robótica, biotecnologia, microeletrônica, 

telecomunicações, etc. A necessidade de mão-de-obra barata não-especializada 

praticamente desapareceria, ou diminuiria consideravelmente, em função da atuação dos 

robôs, computadores e máquinas, demandando um trabalhador de alta qualificação. 

A idéia é de que seja cada vez menos importante ter uma certificação/ titulação, 

tornando mais relevante o papel das faculdades de ensinar a aprender. Ocorrerá o declínio 

da especialização – conhecer muito bem apenas um tipo específico de serviço – em 

detrimento da qualificação – capacidade de pensar e criar por conta própria. Este período é 

marcado ainda pela intensa e constante necessidade de atualização, porque a dinâmica 

destas novas indústrias é muito forte e mutável. 

Na visão do autor supracitado, a escola das outras revoluções era uma instituição 

secundária em detrimento das prioridades econômicas e industriais, agora a escola passa a 

ser o alicerce básico das relações sociais. 

A Geografia “decorada”, conceitual, que atendia aos interesses nacionalistas do 

Estado-nação no momento da primeira revolução perdeu lugar durante a segunda 

revolução, em função da especialização extrema que era requerida pelo sistema. Em 

diversos países, como os Estados Unidos, a Geografia deixou de existir nos currículos dos 

ensinos fundamental e médio, sendo fragmentada e incluída como estudos sociais, junto à 

história e sociologia. Até mesmo no Brasil, durante o período da ditadura, ocorre o 

encerramento dos cursos superiores de Geografia, existindo apenas os Estudos Sociais, 

com ênfases em História ou Geografia. 

Mas a terceira revolução vem para transformar este quadro, pois, ligados a este 

fenômeno, estão a globalização, a nova ordem mundial, os conflitos e tensões, o declínio 

dos Estados-nação, a formação de blocos econômicos, a desterritorialidade e até as 

questões ambientais. Todas estas questões/ temáticas afetam a todos os habitantes do 

planeta, de forma direta ou indireta. Sendo assim, a Geografia do século XXI não é mais 

aquela que dá receitas e conceitos prontos, mas é aquela que deixa o aluno descobrir o 

mundo em que vivemos, relacionando as relações da sociedade com a natureza, focando a 

globalização, mas olhando o local e o global. Para alcançar estes objetivos, é fundamental 

que a Geografia atenda à sua função interdisciplinar. 

Geografia e autonomia 
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Pretende-se, portanto, oferecer aos estudantes a atitude ética de assumir o dever 

da integridade e autonomia intelectual, o que acarreta necessariamente uma inexorável 

lucidez a respeito de si mesmo. Tudo mais – a substância toda de suas aspirações e metas 

– o indivíduo deve conseguir por si próprio, enfrentando as tarefas e os problemas da vida. 

O pior para uma Geografia é trabalhar, sobretudo em favor dos tiranos com seus 

métodos de medo, força e autoritarismo. Esse tratamento destrói as preocupações com a 

ética, a sinceridade e a autoconfiança do aluno e do cidadão. Produz o sujeito submisso. É 

relativamente simples manter a Geografia livre desse mal. O professor e o geógrafo devem 

exercer o menor número possível de medidas coercitivas, de tal modo que suas qualidades 

humanas e intelectuais sejam a única fonte de respeito que possa inspirar ao cidadão. 

A motivação mais importante para o trabalho e para a vida, é o prazer no trabalho, o 

prazer com o seu resultado e o conhecimento do valor desse resultado para a comunidade. 

Para isto o geógrafo deve ser, um pouco, uma espécie de artista. O geógrafo antes de tudo 

deve ser um humanista, compromissado com as causas sociais, e contrário a toda forma 

de injustiça. 

O reconhecimento da dignidade inerente a Humanidade, é o pressuposto para a 

liberdade, a justiça e a paz que se deseja para o mundo. Se a Geografia já contribuiu para 

os interesses nacionalistas, das esquerdas e das direitas, instrumentalizando os militares 

que a utilizaram na guerra, a Geografia também auxiliou e auxilia na educação para a paz. 

Um mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de 

viverem a salvo do temor e da miséria, será o mundo onde o geógrafo terá sua contribuição 

consubstanciada na análise dos problemas ambientais e na idealização de novas 

configurações territoriais, mais dinâmicas e, sobretudo, mais solidárias. 

Freqüentemente, algumas pessoas colocam a Geografia como algo menor, 

irrelevante, sobretudo num mundo globalizado. É curioso, no entanto, se considerar que 

ninguém desdenha da importância, em nosso modo de vida, do papel desempenhado pelo 

local de nascimento e, sobretudo, o lugar onde se passa a vida. Mas as razões pelas quais 

esses locais têm características especiais são questões que apenas a Geografia pode 

dizer. O sentido dos lugares e as suas conexões com a economia, a sociedade e os 

elementos naturais são as grandes, e insubstituíveis, tarefas do geógrafo. 

O oficio do geógrafo é de tornar as pessoas cidadãs, e tornar os cidadãos partes 

integrantes da natureza, no entanto de forma consciente. As relações de produção, assim 

como as relações entre o homem e a natureza são baseadas em relações pessoais. 

Portanto, enquanto a cultura e a cidadania forem importantes, a história continua a ser 

relevante e, sendo a história relevante, a Geografia também o é. 
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Interdisciplinaridade e Geografia 

“O estudo da dimensão sócio-espacial explicita a fragilidade de 

interpretações fundamentadas no conhecimento específico, 

disciplinar, compartimentado. O “olhar míope do especialista que, 

contraditoriamente, a despeito de sua formação verticalizada, 

cumpre papéis de um simples técnico a banalizar problemas 

complexos” (HISSA, 1998, p. 7) 

Segundo Hissa (1998), a disciplina fragmentada é incapaz de interpretar conteúdos 

complexos, de criar explicações e de propor soluções concretas para temas que carecem de 

visão integradora. É necessário, portanto, que ocorra a integração. Esta é representada por 

uma visão interdisciplinar, que posteriormente se desenvolveria para uma visão 

transdisciplinar. 

Nos últimos anos tem se desenvolvido uma discussão em torno da didática, na 

expectativa de melhorar e adaptar a disciplina às perspectivas do novo milênio, para isso, 

torna-se necessário refletir sobre a teoria e prática do conhecimento, mas também sobre a 

relação entre os conhecimentos e prática deles juntos. Há necessidade de se superar a 

forma como a universidade se coloca, em disciplinas fragmentadas. A interdisciplinaridade 

permite ao aluno ao aluno conceber uma visão totalizadora, que será posteriormente 

repassada, considerando que nossos alunos serão inseridos no mercado de trabalho onde 

se tornarão professores dos ensinos fundamental e médio. 

“Os instrumentos do cotidiano da escola passam por uma 

transformação. A escola reconstrói os instrumento mediadores na 

(re)edificação de uma conviviabilidade entre os parceiros de 

trabalho. Cria uma tradição específica que, embora sofrendo as 

influências da realidade externa à escola, reelabora essa mesma 

realidade e produz algo novo. Então, quando um proposta 

pedagógica chega ao professor com perspectiva de objetivação em 

sala de aula, já passou por sucessivas mediações e, aí, novamente 

passara pelas possibilidades da relação pedagógica com o outro, o 

sujeito pedagógico a quem se destina: o educando. É nesse 

momento que poderá ser finalmente definido o real perfil e as 

possibilidades de realização e adesão daquilo que antes apareciam 

apenas como ideação e intencionalidade” (BRAGA, 1996). 

“É necessário, ainda, abrir a possibilidade da efetiva integração 

metodológica entre as diferentes áreas do ensino, de modo a 

destruir a compartimentação do saber imposta pelos currículos 
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atuais, e construir o conceito de totalidade, de modo que o aluno 

possa, simultaneamente, pensar o presente/passado e discutir o 

futuro, que, antes de tudo, lhe pertence” (OLIVEIRA, 1989, p141). 

A Geografia deve se preparar para o novo mundo, ela precisa de novas roupagens 

para dar conta do contexto que se apresenta. A interdisciplinaridade deve estar sempre 

presente, dentro da própria Geografia, trabalhando, desta forma, as atividades geográficas 

como um todo: os aspectos humanos e físicos em uma unidade, os naturais e culturais, os 

visíveis e não visíveis, o que é do Homem e o que é da Natureza (OLIVEIRA – b - 1999). 

Durante o processo de ensino-aprendizagem, deve existir a preocupação com o 

desenvolvimento das habilidades para complementar as atividades de aprendizagem. 

“Os estudantes necessitam saber como obter habilidades 

intelectuais e sociais, tão importantes para o desempenho em suas 

futuras ocupações... as habilidades intelectuais incluem ler, assistir, 

ouvir, anotar, desenhar, mapear, interpretar, tabular e questionar. As 

habilidades sociais compreendem as de planejar em conjunto, 

participar em projetos de pesquisa, cooperar em grupos de estudo, 

liderar discussões, agir com responsabilidade, ajudar e orientar 

outros colegas, perguntar e responder cortesmente” (OLIVEIRA – a - 

1999, p. 14) 

Estas ditas habilidades sociais, podem ser mais facilmente adquiridas por meio do 

trabalho interdisciplinar e realizado em grupos que aqui se propõe. Isto porque, o pensar e 

agir interdisciplinar fazem emergir o trabalho coletivo, já que busca a totalidade do 

conhecimento em detrimento da tradicional fragmentação do processo de ensino-

aprendizagem. 

“A educação geográfica vem, portanto, sendo enriquecida com o 

aprofundamento de noções e conceitos, na perspectiva de uma 

prática pedagógica não alienante, mas conscientizadora do caráter 

ideológico e político do conhecimento: uma prática social” (CRUZ, 

1999, p.62). 

Entendemos por interdisciplinaridade a ação que possibilita enriquecer e ultrapassar 

a integração dos elementos do conhecimento, marcada por um movimento contínuo e 

coletivo em busca deste conhecimento. 

Segundo Fazenda (1994, p22) a atitude interdisciplinar “pressupõe fatalmente a 

formação de mais e melhores pesquisadores, de novas pesquisas, de métodos próprios 
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para toda forma de ensino, de um investimento maciço e diferenciado na capacitação e 

formação dos professores” 

Finalmente, a definição de interdisciplinaridade, utilizada no decorrer e na aplicação 

prática do presente trabalho, é a de que este conceito possibilita ultrapassar a integração 

compartimentada do conhecimento em disciplinar, dando ao aluno a possibilidade da busca 

coletiva pelo conhecimento totalizador, que o permite compreender o mundo em suas 

relações sociais tão dinâmicas. 

Prática de Ensino 

A dicotomia Geografia física / Geografia humana, caríssima ao ensino dessa ciência, 

foi introduzida não só pelas diversas escolas discutidas em sala de aula, mas também 

através da análise da obra de autores nacionais e internacionais ligados aos diferentes 

paradigmas geográficos. 

Numa linha similar de raciocínio pedagógico, Cavalcanti (1998) propõe aos 

professores que “direcionem sua ação docente para o desenvolvimento de um pensar 

geográfico pelos alunos”. Em sua pesquisa essa autora constata “que boa parte das 

representações sociais de temas trabalhados na Geografia, expressas pelos alunos, decorre 

de conhecimentos e experiências de senso comum”. A proposta é que a teoria penetre na 

realidade do aluno, fazendo com que ele vivencie uma prática pedagógica, a partir da 

“apreensão da realidade do ponto de vista da sua espacialidade” (CAVALCANTI 1998, 

p.24). Para a referida autora, a construção dos conceitos natureza, sociedade, lugar, 

território, região, são essenciais para que os alunos possam desenvolver leituras espaciais 

mais sólidas. 

Para o desenvolvimento dessas leituras a autora propõe: a participação ativa e 

interativa dos educandos no processo de ensino / aprendizagem, através de situações, 

promovidas pelo docente, tendo por mira a construção coletiva do conhecimento; considerar 

a vivência do educando, sua experiência vivida para além dos ensinamentos da escola, 

como uma dimensão fundamental para o processo de construção do conhecimento; 

conceber o docente como mediador de todo processo de construção do conhecimento 

escola; entre outros. 

O espaço enfocado pela Geografia deve, na atualidade, incorporar subjetivações 

culturais, étnicas, econômicas, pois a espacialização dos fenômenos deixa à mostra a 

confluência de múltiplas determinações (SANTOS, 1996). Assumir a diversidade de culturas, 

de concepções, de compreensões e de leituras do real pode ampliar as possibilidades 

explicativas apresentadas por esse ramo do saber. 

Metodologia 
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A proposta constitui, portanto, um trabalho interdisciplinar para os aluno do sétimo 

período de Graduação em Geografia e Análise Ambiental do Centro Universitário de Belo 

Horizonte – UNI-BH, que envolve as disciplinas: Análise Regional; Organização do Espaço 

Mundial II e Teoria da Geografia. 

Na proposição da atividade são apresentados temas centrais que devem ser 

escolhidos pelos grupos de trabalho dos alunos. Estes temas são representados por autores 

clássicos da ciência geográfica e, a partir daí, os grupos devem desenvolver aspectos sobre 

a contribuição teórica de cada autor, a escola do pensamento na qual ele se insere, 

identificam quais as unidades de análise geográficas propostas por este e como o referido 

autor trata essas categorias, contextualizando estas informações em seu momento histórico 

e geopolítico. 

Como resultado, os grupos apresentam um artigo e fazem uma palestra, aberta aos 

estudantes do curso, apresentando para uma “banca”. O processo capacita os alunos a 

‘enfrentar’ as diversas situações da vida acadêmica e cotidiana como defesas e entrevistas 

de trabalho. Existe ainda a proposta – que está sendo analisada – de se editar, no próprio 

curso, uma revista que contemple todos artigos produzidos pelos alunos. 

 Foram formados grupos, de no máximo cinco alunos que escolheram um dos 

autores relacionados: Humboldt e Ritter, Ratzel, Vidal de La Blache, Reclus, Christofoletti, 

Milton Santos, Edward Soja, Yi-Fu Tuan, Oswaldo Bueno Amorim Filho, Pierre George. No 

segundo semestre de aplicação do trabalho foram incluídos nomes como Roberto lobato 

Corrêa, Nacif Aziz Ab’Saber e David Harvey. Assim, todos as escolas do pensamento 

geográfico foram contempladas com os estudos de pelo menos um autor. 

A parte escrita foi realizada em forma de artigo de, no máximo dez páginas, em que 

o aluno sintetizou as principais informações e ilustrações encontradas sobre o autor 

escolhido, sua contribuição aos estudos geográficos, a escola a qual ele pertence e sua 

visão sobre as diferentes categorias geográficas já enumeradas. 

Para a bibliografia foram sugeridos textos de três categorias: Textos dos próprios 

autores; comentários das obras destes autores; e textos gerais para uma compreensão mais 

ampla sobre os assuntos tratados. Além da bibliografia sugerida os alunos procuraram 

outras fontes, contando sempre com a orientação dos professores. 

As apresentações orais seguem toda formalidade de uma apresentação acadêmica, 

em que são avaliadas a clareza da exposição, os recursos didáticos realizados e o conteúdo 

trabalhado, em um tempo máximo de quinze minutos. 

Discussão dos resultados 
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O trabalho interdisciplinar em um curso de Geografia é perfeitamente plausível e 

pertinente, uma vez que oferece subsídios para que o aluno possa pensar geograficamente. 

A disciplina, usada muitas vezes nos ensinos Fundamental e Médio como eixo condutor 

para projetos interdisciplinares, apresenta inúmeras possibilidades para esse tipo de 

trabalho, devido ao grau de complexidade e dinamismo do seu objeto de estudo, o espaço 

geográfico. 

Ao correlacionar a obra dos autores às categorias de análise da Geografia e ao 

contexto geopolítico da época, os alunos tornam-se sujeito do processo educacional, pois 

trabalham a construção do próprio conhecimento. Em um mundo em que as informações 

são muito acessíveis através da Internet, mas pouco analisadas e filtradas, o conhecimento 

é tido, muita vezes, como pronto e acabado, O ensino fragmentado fornece pouca 

possibilidade do aluno desenvolver seu próprio raciocínio e elaborar melhor os diversos 

saberes geográficos. 

Entre as avaliações realizadas pelos próprios alunos, percebe-se que, o que a 

princípio era muito difícil tornou-se um desafio que marcou as turmas que participaram do 

projeto. As apresentações que conseguiram atingir o objetivo do rigor acadêmico, foram 

classificadas por um aluno4 como “emocionantes, técnicas e didáticas”. Os alunos 

amadureceram para a vida profissional, e atualmente alguns já ministram palestras no 

próprio curso. 

O amadurecimento é perceptível até mesmo por professores de outros períodos, que 

comentam a melhor qualidade dos trabalhos monográficos e do amadurecimento dos alunos 

nas discussões epistemológicas da Geografia. Em um curso cuja ênfase é Análise 

Ambiental, finalmente o próprio aluno observa que a ciência geográfica apresenta histórico, 

pensadores e paradigmas enriquecedores que fazem dela uma ciência que não precisa de 

qualificações para se firmar no mundo acadêmico. 

Para alguns alunos, as reflexões possibilitadas através das leituras realizadas para a 

confecção do trabalho, levaram a uma maior abertura para compreender a Geografia, 

criando novos caminhos de pesquisa e incentivando novas buscas e valores para a 

realização de outros trabalhos. Estes por sua vez mais analíticos, em que pudessem utilizar 

a teoria adquirida através da leitura de obras como as de Milton Santos, como se pode 

perceber a partir do trecho a seguir, retirado do resumo de um dos trabalhos produzidos 

pelos alunos5: 

“O presente trabalho é um breve relato sobre a vida de um dos 

maiores geógrafos do Brasil e do mundo, autor de mais de quarenta 

                                                 
4 Flávio Everton Castro 
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livros. Mostra com o contexto histórico, a ditadura militar, Guerra 

Fria e redemocratização interferiram na sua vida pessoal, política e 

intelectual do geógrafo. Em se tratando de Geografia, a pesquisa 

expões o que levou ao surgimento da corrente crítica do 

pensamento geográfico. Relata o congresso de Fortaleza, marco da 

corrente crítica no Brasil, onde Milton Santos apresenta sua obra, 

que é considerada por muitos como a principal de sua carreira: Por 

uma Geografia Nova – da crítica à geografia a uma Geografia 

crítica.” 

O contato com a obra dos grandes pensadores da Geografia trouxe contribuições 

significativas, uma vez que, foram limitadas as consultas à Internet. Só poderiam ser 

acessados poucos sites recomendados pelos professores. A bibliografia foi selecionada e 

disponibilizada pelos mesmos, sendo que, muitos alunos começaram a montar suas 

próprias bibliotecas, adquirindo as últimas publicações de alguns autores, como Ab’Saber, 

Roberto Lobato Corrêa, Milton Santos e outros. 

Interessante observar que vários tentaram comunicar-se com os autores, e neste 

caso a língua não foi obstáculo, como o grupo que ao estudar a vida e obra de David 

Harvey, entrou em contato com o Departamento de Geografia e Engenharia Ambiental, na 

Johns Hopkins University, Inglaterra. Os grupos que pesquisaram sobre o Professor 

Oswaldo Bueno foram até o departamento de pós-graduação da PUC-MG para entrevistá-lo 

e voltam entusiasmados por conhecer o profissional que existe sob os trabalhos estudados, 

e vários começaram a participar de eventos acadêmicos para conhecer os profissionais 

estudados. 

Sobre o resultado final, pode-se afirmar que os objetivos foram alcançados, como é 

possível observar em algumas correlações realizadas em alguns trabalhos, como a do 

grupo6, que ao estudar David Harvey, pós-Modernidade e Espaço-tempo, fazem a seguinte 

correlação: 

“Ao final podemos considerar que a condição pós-moderna pretende 

ser considerada uma condição histórica. Uma condição da 

acumulação capitalista flexível enquanto realidade que atua no 

tempo e no espaço, criando valores estéticos e culturais.”. 

                                                                                                                                                         
5 Alunos: Bruno Victor Pedra, Eloísa Elena e Flávio Everton Castro. 
6 Bruno Guimarães Berbari, Roberto Dias Martins e Rodrigo Flávio de Souza.  
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Outra correlação a contento foi realizada no trabalho7 cujo tema foi Yi-Fu Tuan, 

Contra-cultura e Lugar: 

“Os movimentos de Contra-Cultura, originários da crise do sistema 

capitalista, que por sua vez tem como base o positivismo e a 

insatisfação da sociedade acadêmica científica, através do 

humanismo, criaram bases para o surgimento da Geografia 

Humanística, que influenciou o surgimento da Geografia da 

Percepção, cujas principais teorias se firmaram na Fenomenologia 

que desenvolve estudos voltados para a compreensão da noção de 

Espaço e de Lugar”. 

A confecção do trabalho em formato de artigo incentivou a busca por publicações, 

um deles aprovado para o presente encontro, sob o título “Abordagem Epistemológica na 

Geografia de Edward Soja”, cuja reflexão foi analisada pelos alunos8 que trabalharam este 

autor no segundo semestre e coloca a seguinte frase para fechar o trabalho: 

 “O momento deveria ser dedicado à reflexão e a novas proposições 

que melhor abordassem as questões sócio-capitalistas 

contemporâneas, chamando a atenção para as transformações 

pelas quais o objeto da Geografia, o espaço, vem passando pelo 

mundo atual”. (SOJA, 1993). 

A experiência adquirida neste projeto foi enriquecedora para os professores e alunos 

envolvidos, que fazem da reflexão acima citada o eixo para as discussões que devem ser 

realizadas sobre a Geografia da atualidade. É necessário preparar os novos profissionais 

para que consigam acompanhar as mudanças do espaço-tempo, para que essa ciência seja 

sempre emocionante, crítica, tecnológica, perceptiva, regional e acima de tudo, universal. 
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