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Resumo: A investigação sobre o rendimento escolar no ensino fundamental I, a partir 

dos dados apresentados por professores de escola pública de Rondônia e obtidos pela 

análise documental de quadros de registro estatístico produzido segundo as 

informações oferecidas pelos professores ao final de cada bimestre, identificou 

discrepância entre o aproveitamento em Matemática e Língua Portuguesa em relação 

aos demais componentes curriculares. Agregados dados de observação participante, 

identificou-se o princípio da prática pedagógica, enunciado pelos professores:a 

interdisciplinaridade.A pesquisa revelou que os projetos de ensino representam para os 

professores a “prática interdisciplinar”,indicando equívocos metodológicos funcionando 

como fatores relevantes para gerar o baixo rendimento escolar. 
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THE RESULTS OF STUDENT LEARNING OF EARLY YEARS AND 

EDUCATIONAL ORGANIZATION OF WORK: WHAT DO THINK ABOUT 

INTERDISCIPLINARITY? 

 

  Abstract: The research on academic achievement in elementary school, from data 
submitted by public school teachers in Rondonia and documents obtained by the 
analysis of tables of statistical records produced according to information provided by 
teachers at the end of each term, identified discrepancies between performance in 
mathematics and Portuguese in relation to other curriculum components. Aggregate 
data from participant observation, we identified the principle of pedagogical practice, as 
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set out by the teachers: a survey revealed that interdisciplinaridade.A teaching projects 
for teachers to represent the "interdisciplinary practice," indicating methodological 
mistakes functioning as relevant factors to generate the poor academic performance. 
Keywords: education, interdisciplinarity, organization of educational work 

 

 

“QUEM ENSINA, ENSINA O QUÊ?”: ao modo de uma introdução 

A presente comunicação apresentará os resultados de investigação sobre  o 

rendimento e a aprendizagem de alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, a 

partir dos dados apresentados pelos professores de uma escola pública de Porto 

Velho- Rondônia. Os dados foram obtidos, inicialmente, a partir de análise documental 

de quadros de rendimento, registro estatístico oficial produzido pela própria escola 

pesquisada segundo as informações oferecidas pelos professores ao final de cada 

bimestre. Identificou-se nos quadros uma discrepância entre o aproveitamento dos 

alunos em Matemática e Língua Portuguesa, com aproveitamento médio de 17%iii, em 

relação aos demais componentes curriculares, nos quais os mesmos alunos no mesmo 

período alcançam 47% de aproveitamento médio.  

Além desses indicadores provenientes da análise documental, dados de 

observação participante também foram agregados. Obteve-se outro indicador a partir 

dessas observações e relatos colhidos dos professores referente ao princípio norteador 

da prática pedagógica. A interdisciplinaridade foi indicada pelos docentes da escola 

pesquisada como o princípio teórico-metodolológico da prática. Assim, esse conceito 

passou a figurar como um indicador. 

 O plano de investigação “A Interdisciplinaridade como Abordagem Pedagógica 

para o Ensino nos Anos Iniciais: estudo sobre os resultados da aprendizagem em 

Geografia realizado em uma escola pública de Porto Velho” propôs-se a compreender 

mais aprofundadamente como figurava conceitualmente a noção de 

interdisciplinaridade enunciada por esses docentes. A suposição era de que a sua 

compreensão permitiria analisar com mais propriedade os resultados da aprendizagem 

expressos nos dados produzidos. Se a noção de interdisciplinaridade era apontada 

pelos professores como princípio da organização do processo de ensino, na medida 

em que passou a funcionar como um indicador na investigação pode instalar a intenção 

de compreender qual seria o grau de interferência desta no processo que era expresso 

pelos dados dos quadros de rendimento. 
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 A investigação alvo desta comunicação compõe-se como plano de trabalho do 

Projeto de Pesquisa “Quem Ensina, Ensina o Quê? Estudo interdisciplinar acerca das 

correlações entre práticas pedagógicas na disciplina de Didática Geral e aquelas 

desenvolvidas por professores de turmas de 5º e 9º anos em escolas públicas de Porto 

Velho-RO”.  O referido Projeto de Pesquisa previu inicialmente pesquisa exploratória 

com o objetivo de compreender as correlações entre a formação inicial nas 

licenciaturas no que se refere ao ensino das áreas de Ciências e Matemática. Em 

decorrência do constatado até o momento no desenvolvimento do projeto, agregamos 

também o interesse no ensino dos demais componentes curriculares. As suas 

perguntas norteadoras propõem que se pense o impacto da formação inicial a partir do 

foco no aprendizado dos alunos da educação básica, especificamente do ensino 

fundamental.  Como estão se realizando as práticas dos professores de ensino 

fundamental na rede pública, formados pela Universidade Federal de Rondônia depois 

de 2008? Defendemos que é possível dizer algo sobre a formação inicial docente 

considerando-se o intervalo indicado na comparação dos resultados obtidos entre os 

saberes previstos e aqueles que efetivamente os alunos demonstram.    

No âmbito da fase exploratória do Projeto de Pesquisa “Quem Ensina, Ensina o 

Quê?”, desde o início das atividades em 2010, procedemos ao levantamento, através 

de atividades de sondagem e avaliação diagnóstica desenvolvidas pelos licenciandos 

em Pedagogia, Matemática e Letras, das habilidades de alunos de turmas de 5º e 9º 

anos em relação à escrita de narrativas e resolução de problemas de campo aditivoiv. 

Participaram da pesquisa até o momento oito escolas públicas da cidade de Porto 

Velho-RO.  Retomando, o presente plano de pesquisa “A Interdisciplinaridade como 

Abordagem Pedagógica para o Ensino nos Anos Iniciais: estudo sobre os resultados da 

aprendizagem em Geografia realizado em uma escola pública de Porto Velho” 

realizado entre janeiro e dezembro de 2011, voltou-se para os professores dos anos 

iniciais. Preocupando-se em identificar na observação do cotidiano escolar e nos dados 

produzidos pelos próprios professores e sistematizados pela escola o que o corpo 

escolar julga ser o princípio do seu fazer na sala de aula, vamos conseguir ampliar a 

compreensão dos dados obtidos na fase inicial.  

 

1- INTERDISCIPLINARIDADE 

Na escola pesquisada, há uma noção corrente entre os docentes de que o 

trabalho pedagógico realizado por eles é interdisciplinar, ocorrendo segundo esse 
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princípio especialmente em alguns momentos, nos quais se articulam vários 

componentes curriculares em uma mesma atividade realizada com os alunos, 

especialmente na modalidade projeto. Gradualmente, a partir das pistas oferecidas 

pelo cotidiano escolar, portanto, o conceito de interdisciplinaridade tornou-se central em 

nosso referencial teórico da pesquisa, como um ponto relevante para estabelecermos 

um diálogo com os dados e identificarmos como os professores descrevem este 

princípio elencado por eles como um princípio dos processos pedagógicos na escola.  

A discussão sobre a interdisciplinaridade nada tem de recente no campo 

educacional. Morin(2000) faz uma discussão interessante quando a propõe como uma 

articulação de saberes, necessária às demandas de formação na contemporaneidade. 

O filósofo define a interdisciplinaridade como um debate entre as áreas de 

conhecimento capaz de fazê-las discutir e dar tratamento a um objeto sem que seus 

modos próprios de produção de conhecimento pudessem perder-se. Para esse autor, 

romper com as fronteiras disciplinares em nada guarda relação com a dissimulação 

que cada uma dessas áreas constitui como próprio em termos de conceitos, 

procedimentos e questões. 

A imagem que constrói Morin (2000) pode ser caracterizada como a composição 

de um grupo de disciplinas cuja conexão é ensejada por um problema, que 

estabeleceria o diálogo e o debate entre registros distintos, a luz de objetivos comuns. 

A articulação e o debate contribuiriam na busca da solução do problema proposto, sem 

que cada área perdesse seu lugar de enunciação, sua identidade. 

Ivani Fazenda (2011) problematiza a recepção do conceito de 

interdisciplinaridade em razão da convivência de definições diversas. Segundo a autora 

(2011, p. 51), "o termo interdisciplinaridade não possui um sentido único e estável. 

Trata-se de um neologismo cuja significação nem sempre é a mesma e cujo papel nem 

sempre é compreendido da mesma forma". Fazenda demonstra que a posição 

defendida por ela como um “diálogo de saberes”, não escamoteia que o conhecimento 

a partir da interdisciplinaridade ainda esteja envolto pela polêmica.  

Como um indicador importante para mediar o debate, Fazenda propõe que se 

pense a interdisciplinaridade como uma abordagem. Desse modo, frente aos fatos e 

informações (objeto) a serem analisados pelo sujeito, a base de toda reflexão e 

operatividade na produção de conhecimento, sem desprezar as particularidades 

tenderia a estabelecer um ponto de articulação a luz de uma questão provocadora, em 
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torno do qual, o diálogo entre as áreas do conhecimento poderia produzir-se sem 

perder o objeto de vista. (FAZENDA,2011, p. 59). 

Deste modo, Fazenda conceitua interdisciplinaridade preservando a marca da 

interatividade como definidora das práticas decorrentes da referência  a esta noção, ou 

seja, da atitude: 

Interação existente entre duas ou mais disciplinas. Essa interação pode 
ir da simples comunicação de ideias à integração mútua dos conceitos 
diretores da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos 
procedimentos, dos dados e da organização referentes ao ensino e à 
pesquisa. Um grupo interdisciplinar compõe-se de pessoas que 
receberam sua formação em diferentes domínios do conhecimento 
(disciplinas) com seus métodos, conceitos, dados e termos próprios 
(FAZENDA,2011, p.54). 
 

Deste modo, interdisciplinaridade poderia funcionar em nossa pesquisa como 

um indicador, tanto quanto é desse modo que deveria funcionar como parâmetro para 

as práticas dos professores da escola pesquisada. Funcionaria mesmo desse modo? 

Essa era nossa indagação. 

As pesquisas que propõem a reflexão sobre o conceito de interdisciplinaridade, a 

colocam como uma abordagem que atende à demanda de produção de conhecimento 

na atual sociedade. Contudo, essa demanda exigiria do professor e do projeto da 

escola a compreensão do que efetivamente implicam as práticas pedagógicas que 

implementam e, principalmente, que a atualização dos princípios que embasam a 

prática pedagógica é estratégica. Nesta linha, as práticas pedagógicas implicariam em 

compreender o conhecimento acerca de um objeto como uma construção 

interdisciplinar, produto de um jogo de correlações. Dito de outro modo, implicaria em 

ter-se clareza conceitual acerca de que sentido da palavra conhecimento. 

 

Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 
aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão. 
Exige, portanto, na prática uma profunda imersão no trabalho cotidiano. 
(FAZENDA,2002, p.11). 

Conforme Japiassú (apud FAZENDA, 2011) “a interdisciplinaridade caracteriza-

se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das 

disciplinas”, nesse sentido, a interdisciplinaridade fundamenta-se quando cada 

individuo faz uma leitura do espaço que o cerca de acordo com o seu conhecimento 
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específico. Dessa forma contribui para descobrir ou direcionar novos conhecimentos. 

Fazenda, em seus estudos sobre interdisciplinaridade, considera que: 

[...].o homem que se deixa encerrar numa única abordagem do 
conhecimento, vai adquirindo uma visão deturpada da realidade. Ao viver, 
encontra uma realidade multifacetada, produto desse mundo, e, 
evidentemente mais oportunidades terá em modificá-la, na medida em 
que a conhecer como um todo, em seus inúmeros aspectos. (FAZENDA, 
2011, p. 81). 

 

Pensar na interdisciplinaridade enquanto processo de integração mútua entre 

diversas disciplinas e campos do conhecimento, capaz de romper as barreiras de cada 

uma delas para alcançar uma visão única do saber, é claro, sem dúvida para nós neste 

momento da pesquisa, um exercício que busca um grande esforço por parte dos 

educadores. Pensamos que com o acréscimo desse referencial teórico possamos 

analisar melhor as práticas que acontecem na escola e que resultaram nos quadros 

expostos. 

 

2- OS DADOS COLETADOS: INDICADORES  

A equipe de gestão da escola pesquisada demonstrou vir acompanhando 

gradualmente os registros dos professores de modo a agregá-los nas atualizações 

anuais do Projeto Pedagógico. 

O Projeto Pedagógico claramente trata dos dados estatísticos acerca da média 

dos resultados educacionais da escola a partir do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB. De acordo com o Projeto Pedagógico na sua página 64: 

De acordo com o IDEB, o índice nacional é estimado de 
4.2% e a escola pesquisada atingiu o índice de 3.6%, portanto um 
número abaixo do esperado. Fica a escola responsável por elaborar 
propostas e planos de atividades que exercitem e estimulem os 
alunos a uma prática de estudo constante, visando uma elevação 
no índice, bem como aquisição de conhecimentos necessários para 
serem utilizados pelos mesmos ao longo de suas vidas. 

 
 De acordo com o texto do Projeto Pedagógico, é fator preocupante o 

índice de rendimento e aprendizagem alcançado pelos alunos. A própria escola 

implementou mecanismos para mapear esse índice, tendo o ensino como foco. Essa 

ação figura na página 66 do Projeto Pedagógico: 

 

[...] processo de ensino de aprendizagem, se estabelece 
com meta principal elevar o índice de aprovação dos alunos do 2º ao 
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5º ano de 78% a 90% em Língua Portuguesa, elencando estratégia 
concentrar esforços nas disciplinas críticas.  

 

Diante desses resultados, considerando agora a média bimestral oficial igual a 

6.0 (seis), verifica-se que os alunos adquiriram uma nota abaixo da média em Língua 

Portuguesa e em Matemática, porém em Ciências, História e Geografia esse cenário se 

altera. Nesses componentes curriculares os mesmos alunos conseguiram obter notas 

acima da média.  

 O resultado extraído dos dados o qual poderia ser tratado como satisfatório,  

se visto no contexto articulado com todas as outras disciplinas, demonstra uma 

incongruência. 

MOVIMENTO E RENDIMENTO ESCOLAR – 2010 ( RESULTADO FINAL) 

 

MATRICULA

INICIAL

ADM. APÓS MARÇO

ADM. POR REMAN.

MATRICULADO

TRANSFERIDO

REMANEJADO

ABANDONO

MÉDIA MAIOR/ IGUAL

ABAIXO MÉDIA

MATRICULA FINAL

LÍNGUA PORT 4 13% 13 42% 12 40% 10 32% 11 39% 17 61% 37% 67
HISTORIA 3 10% 5 16% 9 30% 0 0% 2 7% 9 32% 16% 28
CIÊNCIAS 2 6% 6 19% 9 30% 0 0% 6 21% 14 50% 21% 37
MATEMÁTICA 4 13% 5 16% 10 33% 4 13% 2 7% 14 50% 22% 39
GEOGRAFIA 3 10% 5 16% 9 30% 0 0% 3 11% 9 32% 16% 29

67
31 28 28

Em número e em porcentagem (%) - Alunos  com dificuldades na aprendizagem, por disciplina e por turmas.

179
11 174 13 12 10

31 31 30

2
27 18 18 21 17 11 112

1
1 1

1

2 1 7
2

3 2 15

2
1 1

1 2 5 1
1 1

31 31 32 31
9

31 31 187

2º ANO TOTAL
A B C D E F

 

MATRICULA

INICIAL

ADM. APÓS MARÇO

ADM. POR REMAN.

MATRICULADO

TRANSFERIDO

REMANEJADO

ABANDONO

MÉDIA MAIOR/ IGUAL

ABAIXO MÉDIA

MATRICULA FINAL

LÍNGUA PORT 10 37% 6 24% 9 29% 11 35% ##### 32% 36
HISTORIA 7 26% 7 28% 1 3% 8 26% ##### 20% 23
CIÊNCIAS 8 30% 6 24% 1 3% 6 19% ##### 18% 21
MATEMÁTICA 9 33% 10 40% 0 0% 11 35% ##### 26% 30
GEOGRAFIA 7 26% 7 28% 1 3% 9 29% ##### 21% 24

0 114

Em número e em porcentagem (%) - Alunos  com dificuldades na aprendizagem, por disciplina e por turmas.

1

9 11
27 25 31 31

36
17 19 22 20 78
10 6

0
1 1

5 4 1 2 12

0
1

9
29 26
3 3 1 2

A B C
11932 32

D E F
3º ANO TOTAL
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MATRICULA

INICIAL

ADM. APÓS MARÇO

ADM. POR REMAN.

MATRICULADO

TRANSFERIDO

REMANEJADO

ABANDONO

MÉDIA MAIOR/ IGUAL

ABAIXO MÉDIA

MATRICULA FINAL

LÍNGUA PORT 4 15% 6 21% 10 33% 4 14% 21% 24
HISTORIA 2 8% 6 21% 6 20% 2 7% 14% 16
CIÊNCIAS 6 23% 8 28% 3 10% 2 7% 17% 19
MATEMÁTICA 6 23% 16 55% 5 17% 7 25% 30% 34
GEOGRAFIA 3 12% 8 28% 15 50% 2 7% 25% 28

0
1

31

24
26 29 30 28 113
4 6 10 4

1
22 23 20 24 89

1

10
0

4 1 5

2 2 3
26 31 30

4º ANO TOTAL
E FA B C D

118

Em número e em porcentagem (%) - Alunos  com dificuldades na aprendizagem, por disciplina e por turmas.

7

 

MATRICULA

INICIAL

ADM. APÓS MARÇO

ADM. POR REMAN.

MATRICULADO

TRANSFERIDO

REMANEJADO

ABANDONO

MÉDIA MAIOR/ IGUAL

ABAIXO MÉDIA

MATRICULA FINAL

LÍNGUA PORT 7 26% 14 58% 3 11% 30% 24
HISTORIA 0 0% 13 54% 3 11% 20% 16
CIÊNCIAS 0 0% 6 25% 1 4% 9% 7
MATEMÁTICA 0 0% 4 17% 2 7% 8% 6
GEOGRAFIA 0 0% 14 58% 3 11% 22% 17

28

20 10 25

Em número e em porcentagem (%) - Alunos  com dificuldades na aprendizagem, por disciplina e por turmas.

79
7 14 3 24

55
2

27 24

3 4 1 8

1 3
0

0
5 3 2 10

A
27 25 28

B C
80

D E F
5º ANO TOTAL

 

Fonte: Secretaria da escola pesquisada 

Esses dados referem-se às médias calculadas pela secretaria da escola com 

base nas notas bimestrais de cada turma do 2º ao 5º ano, a partir das notas individuais 

informadas pelos professores. Os quadros de rendimento expõem o cálculo que indica, 

em porcentagem, a quantidade de alunos com rendimento abaixo da média, e acima, 

em cada disciplina. Observe-se que estes dados são os totalizados em final de 2010, 

disponíveis no momento em que iniciamos a pesquisav. 

 O número de alunos que ficaram retidos é alto, como o caso do 2º ano, 

com 37% dos alunos em Língua Portuguesa, e no tocante a mesma turma de alunos, 

11% apenas teria sido reprovado em Geografia e História.   O questionamento pode ser 

ampliado: por que o mesmo grupo de alunos obteve menor rendimento em Língua 

Portuguesa do que em Geografia? As mesmas habilidades de leitura, compreensão e 
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interpretação não seriam as avaliadas? Vale salientar que no 5º ano isso não ocorre: o 

quadro demonstra que entre o 2º e o 5º ano diminui o número de alunos que não 

atingem a média. Os dados sugeririam que há alguma ação de prática pedagógica 

implementada no intervalo entre o 2º e o 5º ano que corrige o influxo e permitiria o 

sucesso dos alunos. 

Então temos dois pontos provocadores da reflexão até este momento: a. por 

que aconteceria a discrepância entre alunos da mesma turma quanto ao rendimento 

em componentes curriculares diferentes, especialmente entre geografia, história e 

ciências, de um lado, e língua portuguesa e Matemática do outro?; b. o que estaria 

sendo implementado na escola para que o rendimento da aprendizagem dos alunos do 

5º ano superasse os baixos índices do 2º ano,ou seja, corrigissem os insucessos 

anteriores? 

Em continuidade, foram aplicados 20 questionários para os professores do 2º 

ao 5º ano, buscando seu posicionamento quanto à organização do seu ensino, para 

identificarmos as práticas pedagógicas que estariam sendo implementadas e gerando 

esse resultado estatístico. Dado que interdisciplinaridade já havia aparecido na 

observação do cotidiano escolar como uma noção organizadora da prática, os 

questionários também tiveram a intenção de checar como ela era operacionalizada 

pelos docentes.  

 

Diante dos dados a seguir encontramos dois resultados. O primeiro rol de 

resultados indica que esse grupo de professores procede a uma justaposição entre as 

disciplinas e atribuem a isso interdisciplinaridade, viabilizada pela realização de 

projetos, de modo exclusivo.  

Tabela 1: Neste estabelecimento de ensino você tem percebido uma perspectiva interdisciplinar? 

Sim Não De forma desordenada 

70% 10% 20% 

   

 

Tabela 2: No processo ensino – aprendizagem, você percebe que há integração entre as disciplinas? 

Sim Não Precisa ser melhor debatido 

70% 0 30% 
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Tabela 3: Experiência interdisciplinar através de projeto concretizada (a partir de uma disciplinar ou várias) 

De uma disciplina curricular De várias disciplinas curriculares 

40% 60% 

  

 

As tabelas comparadas com os dados dos Quadros de Movimento e Rendimento 

dos alunos nos anos de 2010, não torna possível pensar que houve uma articulação 

entre as disciplinas, haja vista que os resultados obtidos pelos alunos estão longe 

disso, pelo fato de alunos adquirirem notas muito discrepantes, por exemplo entre 

Língua Portuguesa e Geografia. Segundo os dados, esse alunos conseguem atingir 

notas acima da média em História, Ciências e Geografia mas em Língua Portuguesa e 

Matemática as notas mantém-se abaixo da média. Diante da comparação permanecem 

dúvidas sobre como esses alunos conseguiram compreender o conteúdo nessas 

disciplinas, as quais requerem a leitura em graus de complexidade diversos e 

interpretação, se não apresentam o mesmo domínio em Língua Portuguesa? Os dados 

nos fazem supor que os alunos não aprendem Língua Portuguesa e Matemática, 

porém nas outras disciplinas demonstram conseguir aprender.   

Contudo, apesar da indicação dos professores na observação participante e 

nos questionários, não atribuem essa aprendizagem parcial à interdisciplinaridade 

como demonstra o gráfico. Mostra 30% dos professores indicando ser preciso  ampliar 

o estudo na escola sobre a questão da integração das disciplinas.  

Diante dos dados obtidos no questionário e na observação participante junto 

aos professores, foi possível constatar também que a prática interdisciplinar é 

reconhecida pelos professores apenas quando a modalidade organizativa do ensino se 

faz por projetos. Segundo a indicação dos docentes sujeitos da pesquisa, o projeto 

representa modalidade de organização da prática e a própria interdisciplinaridade. Isso 

nos faz supor que quando se faz atividade sequencial ou a prática educativa focaliza 

um componente curricular o principio da interdisciplinaridade não se manifesta. Os 

professores dão pistas no sentido de que interdisciplinaridade não é uma concepção 



11 
 

teórica sobre conhecimento mas um parâmetro, alcançado quando há mais de um 

componente curricular implicado na mesma atividade ou sequência de atividades. 

Como segundo rol de resultados, temos a destacar que se produziram 

considerações que não participavam de nossas problematizações iniciais. Identificamos 

a ausência do domínio de didáticas específicas para o ensino das áreas dos 

componentes curriculares. Foi nossa posição neste momento, julgar que produzir um 

ensino capaz de não fazer sucumbir aquilo que é próprio de uma área quando ela está 

sendo tratada, ao lado de outras, principalmente, na mesma ação educativa, uma 

marca de prática orientada pelo conceito de interdisciplinaridade. 

Nessa linha de raciocínio, temos que a ação educativa não pode prescindir da 

compreensão do que é próprio de cada área do currículo escolar, pois o mesmo objeto 

suscita questões, métodos de abordagem e organização de atividades próprias em 

torno de um mesmo objeto e problemática a ser verificados pelos alunos junto com o 

professor. Percebemos que a consideração do que sejam didáticas específicas se 

coloca como um tema importante para a continuidade dos planos de investigação 

ligados a este Projeto de Pesquisa. 

Com base nestas considerações, portanto, podemos afirmar que  não se trata 

de uma abordagem interdisciplinar, o que está posto na prática pedagógica dos 

professores da escola pesquisada.  

 

Tabela  4: Na perspectiva interdisciplinar o que os alunos conhecem de geografia quando chegam ao 5º ano? 

Chegam  

com dificuldades 

Não chegam  

com dificuldades 

Apresentam 

conhecimento básico 

67% 0 33% 

   

 

 

Tabela 5: O que você utiliza como principal orientação  no momento em que seleciona o conteúdo que será 

ministrado aos alunos durante o ano letivo? 

Documentos oficiais 

(PCN,Orientações 

Curriculares 

Livro didático  Professor constrói seu 

próprio roteiro 

Professor afirma seguir o 

planejamento dos 

colegas 

32% 32% 25% 11% 
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Tabela 6: Você acredita que se caíssem perguntas específicas de geografia na Prova Brasil, seus alunos 

estariam preparados? 

SIM NÃO TERIAM DÚVIDAS NAS 

RESPOSTAS 

NÃO RESPONDERAM 

60% 10% 20% 10% 

    

 

TABELA 7: Hoje o que você considera que os alunos mais conhecem da geografia? 

LUGAR/PAISAGEM/TERRITÓRIO REGIÕES BRASILEIRAS ARTICULAÇÃO ESPAÇO 

E TEMPO 

RELAÇÃO SOCIEDADE 

NATUREZA 

44% 28% 4% 24% 

    

 

TABELA 8: Você trabalha a geografia em uma abordagem interdisciplinar? 

SIM NÃO 

15 PROFESSORES 5 PROFESSORES 

 

Os dados mostrados até aqui indicaram que está ocorrendo uma inconsistência 

teórico-metodológica do que é e como trabalhar interdisciplinarmente.  

 

Considerações Finais 

Analisar os dados da escola, checando a abordagem declarada pelos 

professores como aquela que orienta a organização do ensino foi uma maneira de 

traduzir em termos teórico-práticos o que acontece nas salas de aula e tentar entender 

porque os resultados apareceram nesta escola com tanta disparidade no que se refere 

ao rendimento dos alunos do 2º ao 5º anos. Há uma separação rígida entre as 

disciplinas do currículo dos anos iniciais em uma organização do ensino de modo 

disciplinar.   
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A interdisciplinaridade é algo diferente do que se encontrou na pesquisa porque 

propõe um diálogo entre as disciplinas a partir de um problema como um ponto de 

articulação que em nada faz sucumbir o que de próprio possui cada área em diálogo.  

Tendo em vista os apontamentos acima, todavia, os dados obtidos na 

investigação colocaram certa resistência a serem analisados a partir da noção de 

interdisciplinaridade como articulação ou diálogo entre saberes. Identificamos traços, 

ao contrário, da intensificação do processo de disciplinarização, mesmo assim de modo 

pouco intencional por parte dos educadores, porque demonstram pouco domínio sobre 

o que cada um dos termos implicados desde projeto, didática específica, modalidade 

organizadora do ensino, e a própria interdisciplinaridade mobilizariam como suas 

definições.  

Identificamos a necessidade de se estabelecer, por outro lado, um processo 

formativo que se assentasse na priorização de um trabalho colaborativo tendo em vista 

o compromisso demonstrado pelos professores e equipe de gestão, desde a discussão 

feita no Projeto Político Pedagógico até nas reuniões de estudo e planejamento 

promovidas pela escola. 
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