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RESUMO 

Considerando que a capacidade do docente de conduzir seus alunos em situações de 

motivação e com significância é uma maneira de promover a aprendizagem 

significativa, este estudo objetivou desenvolver uma prática pedagógica envolvendo as 

disciplinas de Geografia e Matemática, em uma proposta interdisciplinar. Como 

metodologia utilizou-se a abordagem qualitativa para analisar as respostas aos 

questionários e as situações geradas pela implementação da prática pedagógica. 

Participaram 211 alunos dos primeiros e terceiros anos do Ensino Médio de uma escola 

pública localizada no Sul de Minas Gerais e seus professores de Geografia e 

Matemática. Os instrumentos da pesquisa foram: questionário elaborado sobre os 

anseios no cotidiano escolar e, expectativas futuras de vida dos jovens, no ensino médio, 

com a finalidade de levantar dados estatísticos para serem trabalhados nas duas 

disciplinas: Matemática e Geografia; questionário com respostas discursivas sobre a 

percepção dos professores da prática pedagógica, aplicado a três participantes, sendo: 

dois professores de Matemática e um professor de Geografia, uma vez que o quarto 

professor (de Geografia) foi a própria pesquisadora, que discorreram sobre questões 

voltadas às práticas interdisciplinares em sala de aula; pergunta aberta para elaboração 

de comentários dos alunos representantes das turmas sobre suas participações na prática 

interdisciplinar. Os resultados mostraram que os alunos conseguiram elaborar os 

gráficos gerados com seus próprios dados e que foi perceptível que os alunos diminuem 

as dificuldades de interpretação de gráficos e tabelas do primeiro para o terceiro ano do 

ensino médio. Demonstraram, ainda, que os professores foram unânimes ao se referirem 

à importância da prática e ao aumento da interatividade entre alunos e docentes no 

trabalho interdisciplinar. Os representantes das turmas deixaram claro, em suas 

opiniões, que houve interação com seus professores. Ao final desta pesquisa pode-se 

perceber que os docentes envolvidos com a prática pedagógica interdisciplinar, que é 

uma proposta antiga, afirmam que ela ainda é pouco utilizada, visto que encontram 

dificuldade em se envolver em um projeto que demanda mais tempo de preparação das 

aulas e de entrosamento entre os professores. 

 

Palavras-chave: Geografia. Matemática. Interdisciplinaridade. Ensino médio. Prática 

pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

Considering that the ability of the teacher to lead his students in situations of motivation 

and with significance is a way to promote meaningful learning, this study aimed to 

develop a pedagogical practice involving the subjects of Geography and Mathematics, 

in an interdisciplinary proposal. As a methodology, the qualitative approach was used to 

analyze the answers to the questionnaires and the situations generated by the 

implementation of the pedagogical practice. 211 students from the first and third years 

of high school and their teachers of Geography and Mathematics attended a public 

school located in the south of Minas Gerais. The instruments of the research were: a 

questionnaire elaborated on the anxieties in the daily school life, and future expectations 

of young people's life, in the middle school, with the purpose of collecting statistical 

data to be worked in the two disciplines: Mathematics and Geography; questionnaire 

with discursive answers about the teachers' perception of the pedagogical practice, 

applied to three participants, being: two mathematics teachers and one geography 

teacher, since the fourth teacher (of geography) was the researcher herself, who 

discussed issues to interdisciplinary practices in the classroom; open question for 

elaboration of comments of the students representing the classes about their 

participation in the interdisciplinary practice. The results showed that students were able 

to draw up the generated graphs with their own data and it was noticeable that students 

lessened the difficulty of interpreting charts and tables from the first to the third year of 

high school. They also demonstrated that teachers were unanimous in referring to the 

importance of practice and the increase of interactivity between students and teachers in 

interdisciplinary work. The class representatives made clear in their opinions that there 

was interaction with their teachers. At the end of this research it can be seen that the 

teachers involved with the interdisciplinary pedagogical practice, which is an old 

proposal, affirm that it is still little used, since they find it difficult to get involved in a 

project that demands more time of class preparation and between teachers. 

 

Keywords: Geography. Mathematics. Interdisciplinarity. High school. Pedagogical 

practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conhecer os sujeitos da aprendizagem é fundamental, faz toda a diferença na 

condução das aulas, pois torna os profissionais mais próximos dos jovens e é o que os 

estudantes esperam dos professores. Severino (2007) explica que a prática de ensinar e 

aprender está diretamente relacionada ao processo de construção do conhecimento, visto 

que faz parte de uma equação de acordo com a qual ensinar e aprender é o mesmo que 

conhecer, e conhecer é apoderar para construir o objeto. 

No processo de aprendizagem é necessário desenvolver competências e 

habilidades, para que tanto professores como alunos possam comparar, analisar e 

relacionar conceitos e/ou fatos como um processo necessário para a construção do 

conhecimento. Nesse processo, abrem-se possibilidades de efetivar integração 

metodológica entre diferentes áreas do conhecimento, numa perspectiva interdisciplinar. 

Nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 44). 

 

A concretude de um trabalho interdisciplinar só será realizada no 

exercício conjunto, de sujeitos que percebem a educação e sua 
capacidade de formação integral. É comum ao longo da trajetória 

profissional o planejamento isolado, muitas vezes longe do local de 

trabalho. Entretanto, para que essa proposta de metodologia para a 

construção do conhecimento dê resultados, é precisoquebrar essas 
barreiras. Precisamos do diálogo aberto entre os profissionais 

envolvidos. 

 

A evolução do conhecimento sobre o desenvolvimento da criança e o 

desenvolvimento da Psicologia Cognitiva convulsionou os conceitos de aprendizagem. 

Houve assim, uma diferente progressão nas tarefas de aprendizagem, com o objetivo de 

“memorizar, consolidar, reinvestir conhecimentos ou competências e as tarefas de 

compreensão [com a finalidade de] fazer refletir, problematizar, levar a forjar novas 

maneiras de proceder” (PERRAUDEAU, 2013, p. 15). 

A aquisição de novos significados e pressupõe a existência de conceitos e 

preposições relevantes na estrutura cognitiva, que é chamada de “Aprendizagem 

significativa”. Moreira e Masini (2016) acrescentam que, atendendo às definições de 

aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica, pode-se ficar com a ideia que são 

dois tipos de aprendizagem opostos, ou seja, que ou ocorre uma ou a outra. 
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Dentre os inúmeros legados e hábitos disciplinares, sugerir a agregação e a 

interdisciplinaridade entre as ciências humanas como projeto pedagógico no Ensino 

Médio no Brasil, na contemporaneidade, não é trabalho simples, circundando-se 

dificuldades, hesitações, mas também possibilidades. A proposta interdisciplinar como 

postura epistemológica que entrelaça saberes de diferentes áreas, no estudo em questão, 

é fundamental para que os estudantes do ensino médio possam se desenvolver na 

aprendizagem por meio de um projeto de uma prática comum, como preconizado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 115). 

Por meio de estudos, e no dia a dia do trabalho de professora em sala de aula, 

percebe-se que, se conhecimento é problematizado e relacionado com o cotidiano dos 

alunos, e, além disso, ocorre a partir da interação entre duas ou mais disciplinas, de 

forma participativa, provavelmente não será esquecido, pois “o Ensino Médio tem 

ocupado, nos últimos anos, um papel de destaque nas discussões sobre a educação 

brasileira, pois estrutura seus conteúdos, bem como suas ações atuais, estão longe de 

atender às necessidades dos estudantes”, como descrito nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 145). Segundo Melo, Bazzanella e 

Birkner (2011), o conhecimento científico interdisciplinar abreum caminho para 

oentendimento reflexivo. Esse conhecimento eleva a razão reflexiva, a crítica, a 

capacidade de homens pensantes, numa oposição aos princípios instrumentais da 

racionalidade, principalmente nas ciências humanas. 

A interdisciplinaridade como um processo de aprendizagem traz meios de 

construir o conhecimento. Freire (1981) já orientavaquanto ao conteúdo programático 

da educação, que não poderia ser uma simples doação ou uma imposição, como um 

conjunto de informes a ser depositado nos educandos, numa devolução 

organizadaesistematizada. Segundo o autor, aeducação autêntica não se faz de “A” para 

“B” ou de “A” sobre “B”, mas de “A” com “B”, disseminadospelo mundo. 

Perraudeau (2013) considera que a capacidade do docente de conduzir seus 

alunos em situações de motivação e com significância é uma maneira de promover a 

adesão às aprendizagens. A importância da diferença do que se faz em uma aula e não 

em outra traduz-se pelo efeito-professor e não efeito-classe.No ensino médio urge a 

necessidade depráticaspedagógicasque se fundamentem na construção de saberes e não 

somente em obtenção de informação e acesso ao conhecimento.“Desta feita, faz-se 
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indispensável o estudo interdisciplinar para solidificar os conhecimentos e transmiti-los 

em saberes práticos e úteis”(DAL MOLIN et al., 2017, p. 2). 

Sob esse prisma, Libâneo (1999) considera que o professor, enquanto mediador 

entre a teoria e a prática, é o destinatário da teoria e ator da prática. Ele precisa da teoria 

pedagógica para determinar sua ação e da didática para embasar o aspecto técnico dessa 

ação. Sem o domínio da matéria que ensina e das técnicas didáticas não terá a 

flexibilidade para adequá-las às circunstâncias concretas e avaliá-las frente aos objetivos 

de uma educação emancipadora. 

Nesse sentido esta pesquisa visa mostrar que as aulas de Geografia e Matemática 

não estão restritas apenas a uma única disciplina, mas sim que podem dialogar entre si, 

com a finalidade de interagir e contribuir para que as aulas sejam inovadoras e 

participativas. De acordo com a Proposta Curricular da Educação Básica (MINAS 

GERAIS, 2005, p. 7), Bueno, Castro e Silva (2005, p. 7), observam que “um dos 

sentidos de ensinar Geografia, na atualidade, justifica-se pela possibilidade de 

ampliação das capacidades dos alunos para apreenderem a realidade”. 

Gomes e Barros (2012) ainda pontuam que a interdisciplinaridade é um caminho 

a ser considerado como forma de trabalho nas escolas, em que atividades mais 

dinâmicas e contextualizadoras podem contribuir para a compreensão. Os autores 

consideram que o ensino é uma “via de mão dupla”, tanto os estudantes quanto os 

professores devem estar em sintonia, dispostos de forma harmônica e interessados para 

que ocorra efetivação da aprendizagem significativa. 

Nesse sentido, a metodologia não pode se constituir em um fim, pois as práticas 

interdisciplinares não estão em ensinar e nem aprender, mas apenas em viver e exercer 

(FAZENDA, 2002). “Embora professor e aluno sejam desiguais e diferentes, nada 

impede que o professor se ponha a serviço do aluno, sem impor suas concepções e 

ideias, sem transformar o aluno em ‘objeto’” (LIBÂNEO, 1999, p. 37). 

Gomes e Barros (2012) acrescentam que o caminho, portanto, é a união da teoria 

com a prática/espaço vivenciados pelo aluno, na qual o mesmo pode observar e analisar 

de forma mais clara os fenômenos geográficos que presencia na sua vida. Um ensino 

mais amplo deve fazer uso de várias abordagens e conteúdos que permitem a 

compreensão maior de um problema. No ambiente escolar, a interdisciplinaridade deve 

ser efetivada por meio da integração do conhecimento de distintas disciplinas que 

devem ser trabalhadas ou terem os seus conteúdos aplicados em conjunto. 
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A matéria interdisciplinar pode fazer parte de um grande projeto, entre dois 

professores ou até mesmo com um único professor. Por exemplo: um professor de 

Geografia ao ensinar a composição demográfica de um determinado país, pode incluir 

pesquisa sobre história, tabelas e gráficos, textos, o que une Geografia, História, 

Matemática e Português. Fazenda (2001, p. 17) salienta que “pensar interdisciplinar 

parte do princípio que nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional”. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, a interdisciplinaridade supõe um 

eixo integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um 

plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da necessidade percebida pelas 

escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que 

desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar ou mesmo vários 

(BRASIL, 2002, p. 88-89). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica descrevem que o 

ensino médio vai além da formação profissional e atinge a construção da cidadania. Para 

tanto,é necessário oferecer aos jovens novas perspectivas de conhecimentos e culturas 

para que tenham autonomia intelectual, garantindo-lhes o acesso ao conhecimento 

historicamente acumulado e a produção coletiva de outros conhecimentos, pois a 

educação é a base para o exercício de vários outros direitos sociais (BRASIL, 2013). 

Assim, oconhecimentoquandoé problematizado e relacionado com o cotidiano 

dos alunos, e, além disso, ocorre a partir da interação entre duas ou mais disciplinas, de 

forma participativa deverá ter mais condições de ser realmente aprendido e relacionado 

ao conhecimento prévio do aluno. Dessa forma questiona-se: qual é a contribuição de 

uma prática pedagógica interdisciplinar envolvendo Matemática e Geografia no ensino 

médio de uma escola pública para uma aprendizagem significativa? 

Para responder a essa questão, o objetivo principal desta pesquisa é verificar se 

esse tipo de prática pedagógica pode favorecer o ensino e a aprendizagem significativa, 

como proposta por Ausubel (apud MOREIRA; MASINI, 2016). Participaram alunos do 

primeiro e terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública, do sul de Minas Gerais. 

Decorrente desse objetivo tem-se como objetivos específicos: elaborar uma 

prática pedagógica que propicie o diálogo entre as disciplinas em uma proposta 

interdisciplinar; realizar atividades com os alunos de organização e apresentação de 

dados obtidos em questionário envolvendo a Geografia com uso da estatística 

descritiva; levantar se os participantes podem revelar a relação entre o ensino e a 
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aprendizagem significativa. Para alcançar esses objetivos, esta pesquisa tem abordagem 

qualitativa, visto que, embora se utilize de dados estatísticos, eles somente serão 

utilizados como atividade pedagógica, sendo a análise das respostas dos participantes o 

objeto de discussão com a teoria levantada. 

O contexto da pesquisa foi o ensino médio de uma escola pública de uma cidade 

do Sul de Minas Gerais. Participaram turmas de alunos de primeiro e terceiro ano, 

totalizando 251 alunos que participaram da prática pedagógica que integrou as 

disciplinas de Geografia e Matemática. Participaram também os professores de 

Geografia e Matemática das sete turmas pesquisadas. 

Os instrumentos da pesquisa foram: questionário sobre os anseios no cotidiano 

escolar e, expectativas futuras de vida dos jovens, no ensino médio, com a finalidade de 

levantar dados estatísticos para serem trabalhados nas duas disciplinas: Matemática e 

Geografia; questionário com respostas discursivas sobre a percepção dos professores da 

prática pedagógica, aplicado a três participantes, sendo: dois professores de Matemática 

e um professor de Geografia, uma vez que o quarto professor (de Geografia) foi a 

própria pesquisadora, que discorreram sobre questões voltadas às práticas 

interdisciplinares em sala de aula;pergunta aberta para elaboração de comentários dos 

alunos representantes de turmas sobre suas participações no projeto interdisciplinar. 

Este texto encontra-se estruturado em 5 seções, incluindo a introdução 

considerada como Seção 1. Na primeira apresentamos a estrutura da pesquisa, os 

objetivos, a construção temática e alguns aspectos metodológicos. A seguir, 

apresentamos o Memorial de formação, como parte da primeira seção. 

Na Seção 2 é apresentada uma abordagem sobre aprendizagem, sua definição e 

estudos sobre a aprendizagem significativa. Na Seção 3, discorre-se sobre a 

interdisciplinaridade, juntamente com alguns estudos que tratam da proposta em questão 

entre Geografia e Matemática e alguns questionamentos sobre o ensino médio no Brasil. 

Na Seção 4 são apresentados e discutidos os dados coletados, após o processo de 

coleta, procurando relacionar as contribuições da interdisciplinaridade na aprendizagem 

significativa e na melhoria do trabalho docente em sala de aula. Os resultados e sua 

discussão estão na Seção 5.Por fim, são apresentadas as considerações finais. 
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1 MEMORIAL DA PESQUISADORA 

 

Como professora de Geografia venho acompanhando e reconhecendo que meus 

alunos do ensino médio possuem saberes e competências, já acumulados na 

escolaridade anterior e em suas trajetórias de vida. Assim, busco mobilizar e ampliar os 

conhecimentos e habilidades desses jovens, propondo situações significativas de 

aprendizagens relacionadas com suas vidas, sem, no entanto, esquecer de efetivá-las 

diante da Geografia, articulando-as no tempo e no espaço e no próprio universo do 

conhecimento em uma escola pública. 

Para dar melhor suporte a esses alunos entendi que necessitava aumentar minha 

bagagem de conhecimento buscando um curso que pudesse me dar mais aporte a essa 

expectativa. Com esse propósito ingressei no Mestrado em Educação na Universidade 

do Vale do Sapucaí (UNIVÁS), em Pouso Alegre, Minas Gerais. Uma vez obtendo essa 

conquista do mestrado, me matriculei na disciplina que trabalhava com a Formação de 

Professores, ministrada pela querida professora Carla, que nos sugeriu que fizéssemos 

um memorial de formação. 

Em uma análise de minha formação, em parte de minha trajetória profissional, 

inicio meu relato quando por um acaso fui trabalhar como secretáriaem uma escola do 

município de minha cidade, Elói Mendes, Minas Gerais. Em um curto período que 

trabalhei na secretaria, 1998, tive a oportunidade de interagir com toda a dinâmica que 

envolve uma escola, como: sala dos professores, intervalo dos alunos, serviços gerais, 

serviços administrativos etc. E, também, descobri que em seus “altos e baixos” uma 

escola em si, se torna uma segunda família.Me apaixonei por essa profissão tão nobre 

que é a de professor. Sendo assim decidi voltar aos estudos e iniciei a licenciatura em 

Geografia em 1999, na Fundação Educacional de Machado, Minas Gerais. 

Falando um pouco sobre minha vida pessoal, sou natural de Elói Mendes, Minas 

Gerais, vivi parte de minha infância em um sítio na zona rural. Sou a mais velha dos três 

filhos de meus pais, e a neta mais velha de meus avós maternos, com quem tive o 

enorme privilégio de conviver,praticamente todos esses anos de minha vida. Venho de 

uma família de classe média baixa, e quando conclui minha graduação em Geografia, 

em 2001, fui a primeirapessoa da família, a possuir ensino superior, o que hoje não é o 

caso.Assim, não era nada comum encontrar livros, cadernos e outros objetos em nossas 

casas, uma vez que uma das pessoas mais queridas e admiradas de nossa família, meu 
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avô materno, mesmo muito inteligente e conquistador de dotes significativos, era um 

analfabeto. 

Com nove anos de idade, quando meus pais e, logicamente os seus três filhos 

mudaram para a cidade, foi quando eu e minha irmã, um ano mais nova, iniciamos 

nossa vida escolar no primeiro ano primário, nome deste ciclo de ensino na época. 

Emtodos os feriados eu ia correndo para o sítio com os meus avós. Mas me recordo com 

muito carinho que, em nossas brincadeiras de criança, o que hoje não é nada comum, 

com tantas tecnologiase acessos às brincadeiras digitais, eu estava sempre brincando de 

escolinha, e lógico, como se fosse professora. 

Considero que os livros não eram objetos comuns e nem faziam parte do 

cotidiano de minha família. Mas, com o passar dos anos, na escola, em meados dos anos 

1970, fui desenvolvendo minha paixão por leitura. Amava ler tudo que via pela frente. 

Mesmo assim, não segui minha vida escolar, casando aos 17 anos de idade e em pouco 

tempo engravidei de minha filha, um verdadeiro presente de Deus. Os próximos anos 

foram dedicados a ela. Quando minha filha foi matriculada com seis anos no pré-

escolar,decidi voltar à escola, na 6ª série do ensino fundamental, com 26 anos de idade. 

Desde então não parei mais meus estudos. 

Falando sobre minha vida profissional, agora quem escreve é uma professora de 

Geografia, com alguma experiência profissional, que busca resgatar ensinamentos de 

seus mestres da graduação, entre eles, um em especial, isto é concluir um curso de pós-

graduação como forma de dar mais aporte a meus alunos na docência. “Invista na 

carreira de professor”, são palavras de alguns de meus professores na graduação,que 

ficaram bem guardadas e serviram de motivação para as futuras escolhas em termos de 

educação e profissão.Assim decidi voltar aos estudos e iniciei a licenciatura em 

Geografia, em 1999, na Fundação Educacional de Machado, Minas Gerais. 

Meu interesse pelos temas abordados nas diferentes disciplinas do curso levou-

me a participar de vários debates e discussões acerca do profissional docente. A 

graduação foi significativa na minha formação, à medida que ofereceu subsídios para a 

ampliação de conhecimentos relacionados àGeografia. O papel desempenhado pelos 

professores em diferentes disciplinas dagraduação foi fundamental para o meu 

desenvolvimento com as questões educacionais e ambientais. Iniciei em fevereiro de 

1999 e conclui em dezembro de 2001. 
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No ano de 2002 ingressei na primeira pós-graduação de natureza latu sensu, para 

ser especialista em Gestão e Manejo Ambiental em Sistemas Agrícolas, pela 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), sendo concluída em julho de 2004, com 

aprodução de uma monografia intitulada de “Planeta Azul”. Essa especialização teve 

carga horária total de 705 hora/aula e pude contar com um corpo de professores 

excelentes da UFLA que ministravam aulas de forma intensiva. 

Considerei necessária e importante a opção por uma especialização logo após o 

término da graduação. Nesse sentido os conteúdos ministrados ao longo do curso me 

auxiliaram na soma dos saberes relativos à licenciatura em Geografia e, possivelmente 

para um futuro mestrado em educação, área esta que descobri ao longo da graduação, 

em diversas atividades desenvolvidas por excelentes mestres e apaixonados pela 

educação. 

Em janeiro de 2003, ingressei na segunda pós-graduação também de natureza 

latu sensu, em Geografia do Brasil, pela Faculdades Integradas Jacarepaguá, sendo 

concluída em dezembro de 2003, com a produção de uma monografia intitulada de “A 

importância da cartografia”. Essa especialização teve carga horária total de 420 

hora/aula e pude contar com um corpo de professores excelentes da Faculdade 

ministrando aulas de forma participativa e dinâmica. 

Em setembro de 2014, assumi a orientação de Formação de Professores do 

Ensino Médio, na Escola Estadual São Luiz Gonzaga de Elói Mendes, Minas Gerais, 

onde trabalhei com uma excelente equipe de professores em duas etapas, sendo que na 

primeira vimos seis cadernos com um conteúdo muito interessante elaborado pela 

Universidade do Paraná e preparada pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), 

quenosproporcionoubagagemsignificativa sobre Gestão Escolar, regência de sala e 

alunos participativos e agentes de seus conhecimentos. Na segunda etapa, também com 

material de ótima qualidade, trabalhamos as Grandes Áreas de Ensino, o que nos levou 

a elaborar artigos e montar projetos. E foi esse contato que despertou meu interesse em 

fazero mestrado em educação. 

Em fevereiro de 2014, tive a oportunidade de começar o curso de atualização em 

ensino de ciência na UNIFEI, durante o qual cursei várias disciplinas como: 

 Currículo com a professora Rita Stano, para mim foi como se estivesse em 

uma sala de aula feita somente para nós, professores heterogêneos. Acolhedora, 

companheira, a professora não deixava por menos, com três aulas semanais e que 
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sempre acabavam em três horas e meia. Artigos e mais artigos e todos lidos, 

comentados e adaptados para nossa prática. Cobranças intensas, com produção de 

resenhas, blogs, apresentações de trabalhos, o que nos foi de enorme valia para a 

aprendizagem. 

 Didática da Ciência, passava a sexta-feira na biblioteca preparando e 

aguardando com muito carinho as aulas do professor Mikael, líamos, resumíamos os 

artigos previamente e depois, na próxima aula ele nos explicava sobre o referido 

assunto. No começo foi um pouco difícil acompanhar, mas o professor não deixou nem 

um aluno sem esclarecer as dúvidas, e com sua enorme bagagem ecapacidade 

intelectual conseguiu durante o curso que fossem realizadas discussões 

interessantíssimas e esclarecedoras sobre os temas abordados, que por sinal foram 

descobertas instigantes e prazerosas. Considerava cada aula, ansiosamente esperada por 

mim, um verdadeiro privilégio. Privilégio esse, de ter a oportunidade de ouvir, com 

tanta clareza, carinho, responsabilidade as falas do professor.Ao longo desses anos, 

paralelamente a essas formações, participei de vários cursos de capacitações 

relacionados à Geografia, educação, meio ambiente, Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), formação de professores e outros. 

O mestrado em educação na Univás, não sei se o termo certo para descrever 

meus sentimentos seria relutante, ansiosa ou pensativa? Mas na verdade nem sei por 

onde começar,tamanha a minha vontade em relatar, quase tudo que participei no meu 

curso de mestrado, até nesse momento, aproximando um ano na Universidade. 

Sem sombra de dúvida,com imenso carinho, inicio tratando da prova do 

processo seletivo em agosto de 2017.Foirealizada uma prova escrita e a entrevista com 

uma banca que, até então, não conhecia ninguém. Minha admiração já começa por aí. A 

entrevista realizada de um modo profissional, ético e ao mesmo tempo, com carinho e 

respeito pelos componentes da banca,e foi assim que fui aprovada, senti muito orgulho. 

Exatamente no dia 14 de agosto de 2017, foi nossa aula magna com uma fala do 

ilustríssimo mestre e doutor Joaquim Antônio Severino. E entusiasmada me inscrevi em 

três disciplinas: Seminários I, Formação de Professores e Pesquisa quanti-quali, 

juntamente com as orientações da doutora Vânia que me orientounoprojeto de pesquisae 

é parceira da querida e estimada por todos os mestrandos, Sandra, na disciplina 

Seminários. 
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Como dizem os alunos do ensino médio, “cheguei chegando”no mestrado, as 

disciplinas do primeiro semestre foram valiosas para minha evolução, como 

pesquisadora. As aulas de manhã, Seminários I, me direcionaram na pesquisa.Logoà 

tarde assistíamos e participávamos das maravilhosas aulas, na disciplina Formação de 

Professores e terminávamos a noitinha com a disciplina quanti-quali. Assim, fomos 

desenvolvendo nosso projeto, para que fosse submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP), até o final de novembro. 

Em março de 2018, por insistência de minha também muito querida amiga e 

parceira de estrada, iniciamos mais três disciplinas; Seminários II, pela manhã; nas 

tardes de segunda-feira, se pudesse colocar aquelas carinhas do WhatsApp, com certeza 

encheria de coraçãozinhos aqui. Disciplina – Prática Pedagógica e Saberes Docentes – 

que práticas! que saberes! 

Com a professora Aparecida descobri que sei e posso escrever e sinto imenso 

prazer em fazer isto, o que antes era uma verdadeira tortura. Ela começou sugerindo que 

fizéssemos uma simples narrativa de suas aulas, que não precisaríamosnos preocupar 

com nada, só narrar do jeito que achássemos melhor. E assim começou; na primeira 

narrativa era com aquela preocupação. Gastava um tempão ficando presa no rascunho, 

com uma dificuldade danada para colocar as ideias no papel. Não que hoje eu seja a 

escritora, mas depois de dez narrativas, sinto que evolui consideravelmente nesses 

meses de narrativas. 

Assim considero que as reflexões que faço neste momento sobre minha trajetória 

profissional estão contribuindo para continuar a traçar um planejamento para a minha 

profissão. Foi uma surpresa gratificante e uma experiência enriquecedora dentro do 

programa de mestrado participar da disciplina: “Formação do Profissional Docente: 

Saberes e Práticas” e ter esse desafio de escrever, pela primeira vez, um memorial.  

Vejo que estou no caminho certo, que decisões tomadas nesse curto espaço de 

tempo, em que se deu minha trajetória profissional como docente, têm gerado resultados 

positivos. Essa influência vem de um desejo de estar sempre aperfeiçoando, porém, 

nunca temos essa certeza, ou pensando se também não é por influência dos professores. 

Agora, em um momento de grande aprendizado que é o mestrado, percebo que não se 

trata de apenas um fator, mas de umconjunto de elementos que, agrupados, acabam 

gerando certa experiência e, até mesmo, certa sabedoria, como já teorizado por alguns 

autores como Bondía (2002). 
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2 APRENDIZAGEM 

 

Designa-se aprendizagem ao processo de aquisição de conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes, possibilitado por meio do estudo, do ensino ou da 

experiência. Esse processo pode ser analisado sob diversas perspectivas, pelo que 

existem diferentes teorias da aprendizagem.Em sala de aula para que a aprendizagem 

seja facilitada, Moreira e Masini (2016) mencionam que 

 

A manipulação deliberada dos atributos relevantes da estrutura 

cognitiva para propósitos pedagógicos é levada a efeito de duas 

formas:1. Substantivamente, com propósitos “organizacionais” e 
integrativos, usando os conceitos e proposições unificadores de uma 

dada disciplina, que têm maior poder explanatório, inclusividade, 

generalidade e viabilidade no assunto. É importante selecionar as 

idéias básicas, para não sobrecarregar o aluno de informações 
desnecessárias, dificultando a construção de uma estrutura cognitiva 

adequada. A coordenação e integração do assunto em diferentes níveis 

também é importante. 2. Programaticamente, empregando princípios 
programáticos adequados à ordenação da sequência do assunto, 

partindo do estabelecimento de sua organização e lógica interna e, 

sucessivamente, planejando a montagem de exercícios práticos (p. 47). 

 

Deve-se salientar que a importância da aprendizagem do aluno para a escola é 

“ser capaz de pensar e o ser capaz de aprender” (ALMEIDA, 2002, p. 156). Tais 

habilidades são necessárias ao desenvolvimento escolar dos alunos. Para tanto, é crucial 

mais investimentos, e um preparo mais eficiente por parte dos professores para lidar 

melhor com os alunos (ALMEIDA, 2002). 

A evolução do conhecimento sobre o desenvolvimento da criança e o 

desenvolvimento da psicologia cognitiva convulsionou os conceitos de aprendizagem. 

Houve assim, uma diferente progressão nas tarefas de aprendizagem, com o objetivo de 

“memorizar, consolidar, reinvestir conhecimentos ou competências e as tarefas de 

compreensão [com a finalidade de] fazer refletir, problematizar, levar a forjar novas 

maneiras de proceder” (PERRAUDEAU, 2013, p. 15). O mesmo autor considera que 

para implementar uma prática pedagógica que permita ao aluno construir aprendizagens 

estruturantes é preciso conhecer as suas condutas cognitivas, visto que isto proporciona 

uma melhor compreensão das atividades mentais mobilizadas por cada aluno para 

resolver uma tarefa escolar(PERRAUDEAU, 2013, p. 59). 
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Nesse sentido, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

Brasil (2013): 

 

Compreende-se o conhecimento como uma produção do pensamento 

pela qual se apreende e se representam as relações que se constituem e 

estrutura a realidade. Apreender e determinar essas relações exige um 
método, que parte do concreto empírico – forma como uma realidade 

se manifesta – e, mediante uma determinação mais precisa através da 

análise, chega as relações gerais que são determinantes do fenômeno 
estudado (p. 161). 
 

De acordo com Lefrançois (2008), a definição de aprendizagem é de uma 

complexidade maior, do que resulta em uma definição restrita ao ato de adquirir 

informações.Para os psicólogos, as experiências que ocorrem das alterações dos 

comportamentos das pessoas resultam em aprendizagem, mas, no entanto, toda 

aprendizagem não é exemplificada como mudanças comportamentais. 

Lefrançois (2008) elucida que a aprendizagem é definida como toda mudança 

relativamente permanente no potencial de comportamento, que resulta da experiência. 

No sentido estrito ela não é definida pelas mudanças reais ou potenciais no 

comportamento, porque é o que acontece ao organismo(animal ou não animal) como 

resultado da experiência. As mudanças comportamentais são simplesmente evidenciais 

de que a aprendizagem ocorreu. 

Existem várias teorias que consideram as questões relativas à natureza da 

aprendizagem. Todas elas remetem aum passado histórico da filosofia e da psicologia. 

Dentre as correntes de pensamento que sedesenvolveram, a que se considerou a mais 

adequada para embasar a prática pedagógica desenvolvida neste trabalho foi a da 

aprendizagem significativa de Ausubel, como descrita no tópico a seguir. 

 

2.1 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

A teoria corrente da aprendizagem significativa pode considerar-se como tendo 

origem no trabalho do psicólogo educacional americano David Ausubel, que, em 1963, 

publicou The psychologyofmeaningful verbal learning, uma das obras que iniciaram a 

revolução cognitiva na Psicologia Educacional. Descrevendo o que se deve entender por 

aprendizagem significativa, em contrário à aprendizagem mecânica ou memorística, 

Ausubel defendeu que há princípios gerais de aprendizagem significativa que podem ser 
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adicionados numa teoria geral. Esses princípios forneceram aos professores uma 

ferramenta lógica para que eles pudessem descobrir estratégias de ensino mais eficientes 

ou fizessem as devidas opções entre aquelas de que tomassem consciência na sua 

formação e na sua prática (PRAIA 2000). 

Muito se trata nas escolas da preparação dos alunos para mudanças, de como 

adaptá-los às novas tecnologias e como preparar os jovens para a vida, mas quando 

realmente chega o momento de levar toda essa teoria percebe-se que os conceitos estão 

fora de foco, e de acordo com Moreira (2000), dentre eles são mais evidentes: 

 

1. O conceito de “verdade” absoluta, fixa, imutável, em particular 
desde uma perspectiva polarizadora do tipo boa ou má. 2. O conceito 

de certeza. Existe sempre uma e somente uma resposta “certa”, e é 

absolutamente “certa”. 3. O conceito de entidade isolada, ou seja, “A” 
é simplesmente “A”, e ponto final, de uma vez por todas. 4. O 

conceito de estados e “coisas” fixos, com a concepção implícita de 

que quando se sabe o nome se entende a “coisa”. 5. O conceito de 
causalidade simples, única, mecânica; a idéia de que cada efeito é o 

resultado de uma só, facilmente identificável, causa. 6. O conceito de 

que diferenças existem somente em formas paralelas e opostas: bom-

ruim, certo-errado, sim-não, curto-comprido, para cima-para baixo, 
etc. 7. O conceito de que o conhecimento é “transmitido”, que emana 

de uma autoridade superior, e deve ser aceito sem questionamento (p. 

48). 

 

David Ausubel fez uma descrição dos processos pelos quais se tem acesso às 

classes de aprendizagem do ponto de vista escolar - aprendizagem por 

repetição/aprendizagemsignificativa - ambas relacionadas com a formação de conceitos; 

e a aprendizagem verbal/aprendizagem não-verbal - relacionadas com a resolução de 

problemas. Segundo Praia (2000), essa descrição foi crucial para o desenvolvimento da 

sua teoria, assim como o detalhamento dos tipos de processos de aprendizagem, como 

explicado nos próximos parágrafos. 

A “Aprendizagem por recepção” é aquela na qual o conteúdo a ser aprendido é 

apresentado de uma forma mais ou menosfinal. É um processo automático mas que 

também deve se revestir de carácter significativo. 

A“Aprendizagem por descoberta” tem por característica não 

apresentaroconteúdo principal do que vai ser aprendido, pois ele deve ser descoberto 

pelo aluno antes que possa ser incorporado, significativamente, a sua estrutura 

cognitiva. É o tipo de aprendizagem própria das fases iniciais do desenvolvimento 

cognitivo e dos problemas do quotidiano. 
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A“Aprendizagem mecânica, ou repetitiva” é a aquisição de informações com 

pouca ou nenhuma intersecção com conceitos ou proposições relevantes existentes na 

estrutura cognitiva (MOREIRA; MASINI, 2016). Desse modo, o conhecimento é 

armazenado de forma arbitrária e não estabeceaprendizagem significativa. 

A “Aprendizagem significativa” é a aquisição de novos significados e pressupõe 

a existência de conceitos e preposições relevantes na estrutura cognitiva. Moreira e 

Masini, 2016). acrescentam que, atendendo às definições de aprendizagem significativa 

e aprendizagem mecânica, pode-se ficar com a ideia que são dois tipos de aprendizagem 

opostos, ou seja, que ou ocorre uma ou a outra. No entanto, Ausubel não as considerou 

como sendo uma dicotomia, mas como sendo dois extremos de um continuum. 

Podem ser significativas tanto a aprendizagem por recepção como a 

aprendizagem por descoberta, desde que a nova informação se incorpore de um modo 

não arbitrário e literal às estruturas cognitivas. A aprendizagem significativa é um 

processo pelo qual a nova informação se relaciona com um aspecto relevante da 

estrutura de conhecimento do indivíduo. Ela é um mecanismo humano, por excelência, 

para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas em 

qualquer campo de conhecimento (MOREIRA, 1997 1999; MOREIRA; MASINI, 2016; 

PRAIA, 2000). 

Assim sendo, a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre o 

novo conhecimento e o conhecimento prévio. Nesse processo, que é não-literal e não-

arbitrário, o novo conhecimento adquire significados para o aprendiz e o conhecimento 

prévio fica mais rico, mais diferenciado, mais elaborado em termos de significados, e 

adquire mais estabilidade (MOREIRA, 1999, 2000). 

De acordo com a teoria ausuberiana, na aprendizagem significativa o aluno não 

recebe as informações passivamente. Ao contrário disso ele deve fazer uso dos 

significados que já internalizou, de maneira substantiva e não arbitrária, assim 

absorvendo o material educativo com maior significância. Nesse processo, ao mesmo 

tempo que está progressivamente diferenciando sua estrutura cognitiva, está também 

fazendo a reconciliação integradora de modo a identificar semelhanças e diferenças e 

reorganizar seu conhecimento (MOREIRA, 2000). 

A experiência cognitiva não se restringe à influência direta dos conceitos já 

aprendidos sobre componentes da nova aprendizagem, mas abrange, também, 

modificações significativas dos atributos relevantes da estrutura cognitiva pela 
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influência do novo material. Nesse sentido Tavares (2004) pontuaqueè necessária uma 

atitude proativa a aprendizagem significativa que requer um esforço do aprendente em 

conectar de maneira não arbitrária e não literal o novo conhecimento com a estrutura 

cognitiva existente.Isso porque numa conexão uma certa informação liga-se a um 

conhecimento de teor cor-respondente na estrutura cognitiva do aprendiz, já em uma 

conexão não literal a aprendizagem da informação não depende das palavras específicas 

que foram usadas na recepção da informação. Dessa maneira a aprendizagem receptiva 

significativa em uma sala de aula convencional pode acontecer com o uso de recursos 

tradicionais tais como giz e quadro-negro, no entanto deve haver condições de o 

aprendente transformar significados lógicos de determinado conteúdo potencialmente 

significativo, em significados psicológicos, ou seja, emconhecimento construído e 

estruturado idiossincraticamente. 

Na contemporaneidade, o conhecimento tem extrema importância na vida do ser 

humano. Quanto maior seu conhecimento maior será sua força de se expressar e maior 

será sua autonomia. Porém deve ser o conhecimento que promove a articulação entre o 

ser humano e o seu ambiente, entre ele e seus semelhantes e consigo próprio 

(TAVARES, 2004). E a partir dessa concepção o aprendizado adquirido no ambiente 

escolar somado ao adquiridoda cultura edifica sua história de vida. 

Silva e Silva (2014) observam que a realidade da sala de aula, na relação entre 

professor e aluno, é marcada por constantes mudanças provocadas pelo acesso à internet 

e às novas tecnologias, a pluralidade cultural, os novos comportamentos, a política, a 

ética científica etc. Tudo isso proporciona a construção de um aluno crítico e 

questionador que reconstrói rumos sob a orientação do professor.Como resultado há um 

processo de interação pelo qual, conceitos mais relevantes e inclusivos interagem com o 

novo material, funcionando como ancoradouro, isto é, abrangendo e integrando o 

material novo e, ao mesmo tempo, modificando-se em função desta ancoragem 

(MOREIRA; MASINI, 2016). 

Moreira (2004) descreve as contribuições de Ausubel sobre aprendizagem. 

Inicialmente, ressalta que a atenção deAusubel está constantemente voltada para a 

aprendizagem do dia-a-dia da grande maioria das escolas. Em seguida destaca que o 

fator isolado que mais influencia a aprendizagem é aquele que o aluno já sabe, cabendo 

ao professor determinar isto. Por último, releva que novas ideias e informações podem 

ser aprendidas e retiradas na medida em que conceitos relevantes e inclusivos estejam 
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claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem, desta forma, como 

ponto de ancoragem às novas ideias e conceitos. 

Ainda de acordo com esse autor, Ausubel delineou aprendizagem mecânica 

como sendo aquela quase nada associada às novas informações, a conceitos relevantes 

na estrutura cognitiva. “Nesses casos, a nova informação é armazenada de maneira 

arbitrária. Não há interação entre a nova informação e aquela já armazenada” 

(MOREIRA, 2004, p. 63). Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2006, p. 52): 

Torna-se relevante conhecer e compreender as características do meio 

em que se vive e, consequentemente, o cotidiano, ampliando o 

entendimento de complexidade do mundo atual. O espaço traz em si, 
as condições naturais de sua formação, que se manifestam de maneiras 

variadas nos diversos lugares, de acordo com as possibilidades de uso 

que decorrem da ação humana com suas características sociais, 

culturais, econômicas e, consequentemente, com suas formas de 
organização. 

 

A aprendizagem de conceitosretratam abstrações dos atributos essenciais dos 

referentes, isto é, retratam estabilidades em eventos ou objetos.A aprendizagem 

proposicional é apreender o significado das ideias expressas verbalmente a partir desses 

conceitos sob forma de uma proposição. O dever é aprender o significado que é maior 

do que a soma de significados das palavras e conceitos, que é a assimilação, um 

processo que ocorre quando um conceito ou proposição, potencialmente significativo, é 

assimilado sob uma ideia ou conceito mais inclusivo, já existente na estrutura cognitiva 

(MOREIRA, 2004). 

Segundo Moreira (2004), a aprendizagem significativa poderá ser facilitada pelo 

professor em quatro tarefas fundamentais: 

 

1. Determinar a estrutura conceitual e proposicional da matéria do 

ensino. Isto é, identificar os conceitos e princípios unificadores, 
inclusivos, com maior poder explanatório e propriedades integradoras, 

e organizá-los hierarquicamente de modo que, progressivamente, 

abranjam os menos inclusivos até chegar aos exemplos de dados 
específicos.2. Identificar quais os subsençores (conceitos, proposições 

e idéias claras, precisas, estáveis) relevantes à aprendizagem do 

conteúdo a ser ensinado, que o aluno deveria ter em sua estrutura 
cognitiva para poder aprender significativamente o conteúdo.3. 

Diagnosticar aquilo que o aluno já sabe; determinar, dentre os 

subsençoes especificamente relevantes (previamente identificados ao 

“mapear” e organizar a matéria do ensino), quais as que estão 
disponíveis na estrutura cognitiva do aluno.4. Ensinar usando os 

recursos e princípios que facilitem a passagem da estrutura conceitual 
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da matéria de ensino para a estrutura cognitiva do aluno de uma 

maneira significativa. A tarefa do professor aqui é de auxiliar o aluno 

a assimilar a estrutura da matéria de ensino e organizar sua própria 
estrutura cognitiva nessa área de conhecimentos, através de aquisição 

de significados claros, estáveis e transferíveis (p. 71). 

 

Na teoria da assimilação, segundo Moreira (1999), a variável mais importante na 

construção de conhecimento é o conhecimento que o indivíduo já tem no momento do 

início da aprendizagem, os seus conhecimentos prévios. Esses conceitos prévios serão 

construídos de variadas formas, nesse sentido Abrahão (2008) considera quea 

aprendizagem individual tem um grande valor e uma grande possibilidade de ser 

compreendida e desenvolvida por ações de ensino. Dessa maneira, os professores 

precisam entender que eles fazem parte dessas comunidades que têm como base a 

aprendizagem compartilhada e comunidades de preferência democrática nas quais se 

cria um clima de possibilidades de entendimento e de negociação. 

A aprendizagem será significativa quando a referência do conteúdo estiver 

presente no cotidiano da sala de aula e quando se considerar o conhecimento que o 

aluno traz consigo, a partir da sua vivência segundo as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 50). Ainda há a sugestão de que: 

 

Os conceitos cartográficos (escala, legenda, alfabeto cartográfico) e os 

geográficos (localização, natureza, sociedade, paisagem, região, 

território e lugar) podem ser perfeitamente construídos a partir das 
práticas cotidianas. Na realidade, trata-se de realizar a leitura da 

vivência do lugar em relação com um conjunto de conceitos que 

estruturam o conhecimento geográfico, incluindo as categorias espaço 

e tempo (BRASIL, 2006, p. 50). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) preconizam que o 

conhecimento deve promover a autonomia, conectaro ser humano com o seu meio 

cultural no que diz respeito a crenças, valores, sentimentos, atitudes etc. E na medida 

que o indivíduo é autônomo, a partir dessa sua estrutura de conhecimentos, ele é capaz 

de captar e apreender outras circunstâncias de conhecimentos assemelhados e de se 

apropriar da informação, transformando-a em conhecimento. Ainda a respeito da 

aprendizagem, como esta pesquisa foi elaborada no ensino médio, o próximo tópico traz 

algumas de suas características. 
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2.2 APRENDIZAGEM E ENSINO MÉDIO 

 

Tendo em vista que a função fundamental da educação, de um modo geral, e do 

Ensino Médio – última etapa da Educação Básica – em particular, vai além da formação 

profissional, e atinge a construção da cidadania, é preciso oferecer aos jovens novas 

perspectivas culturais para que possam expandir seus horizontes e dotá-los de 

autonomia intelectual. Sem perder de vista que a educação é também uma chave para o 

exercício dos demais direitos sociais, é necessário que lhes seja assegurado o acesso ao 

conhecimento historicamente acumulado e à produção coletiva de novos 

conhecimentos. 

É nesse contexto que o Ensino Médio tem ocupado, nos últimos anos, um papel 

de destaque nas discussões sobre educação brasileira, pois sua estrutura, seus conteúdos, 

bem como suas condições atuais, estão longe de atender às necessidades dos estudantes, 

tanto nos aspectos da formação para a cidadania como para o mundo do trabalho. Como 

consequência, sua organização e funcionamento têm sido objeto de mudanças na busca 

da melhoria da qualidade e propostas têm sido feitas na forma de leis, de decretos e de 

portarias ministeriais e visamdesde a inclusão de novas disciplinas e conteúdos até a 

alteração da forma de financiamento. Constituem-se exemplos dessas alterações 

legislativas a criação do FUNDEB e a ampliação da obrigatoriedade de escolarização, 

resultante da Emenda Constitucional no 59, de novembro de 2009, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 145). 

A elaboração dessas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio se fez necessária, também, em virtude das novas exigências educacionais 

decorrentes da aceleração da produção de conhecimentos, da ampliação do acesso às 

informações, da criação de novos meios de comunicação, das alterações do mundo do 

trabalho, e das mudanças de interesse dos adolescentes e jovens, sujeitos dessa etapa 

educacional. 

Ainda de acordo com essas diretrizes foi considerada a inquietação das 

“juventudes” que buscam a escola e o trabalho de maneira mais evidente do que no 

passado. O aprendizado dos conhecimentos escolares tem significados diferentes 

conforme a realidade do estudante. Vários movimentos sinalizaram que a escola precisa 

ser repensada para responder aos desafios colocados pelos jovens. Isso já se encontrava 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). 
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Para responder a esses desafios, além da reorganização curricular e da 

formulação de diretrizes filosóficas e sociológicas para essa etapa de ensino, foi preciso 

reconhecer as reais condições dos recursos humanos, materiais e financeiros das redes 

escolares públicas que ainda não atendem, na sua totalidade, às condições ideais. Além 

disso foi preciso reconhecer que esse processo deveria ser acompanhado da efetiva 

ampliação do acesso ao Ensino Médio e de medidas que articulassem a formação inicial 

dos professores com as necessidades do processo ensino-aprendizagem, tanto a 

oferecida fora dos locais de trabalho como as previstas em seu interior como parte 

integrante da jornada, como previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (BRASIL, 2013). 

O ensino médio representa apenas os três ou quatro últimos anos da educação 

básica, mas talvez os mais controvertidos, o que traz dificuldades no momento de 

definir políticas para essa etapa da escolarização. Há uma perda da identidade, servindo 

de trampolim para a universidade ou a formação profissional. As políticas de expansão 

do ensino médio decorrem da implementação de políticas de correção do fluxo de 

matrículas que impulsionaram a conclusão do ensino fundamental, produzindo o 

aumento da demanda por mais escolarização. Elas respondem também às aspirações das 

camadas populares por mais escolarização e à necessidade de tornar o país mais 

competitivo no cenário econômico internacional (KRAWCZYK, 2009). 

Esse autor considera que o sentido da escola para os estudantes está bastante 

vinculado à integração escolar do aluno e a sua identificação com os professores. 

Quanto ao interesse intelectual, na maioria dos casos, a atração ou rejeição dos alunos 

por uma ou por outra disciplina está vinculada à experiência e aos resultados escolares 

(KRAWCZYK, 2009). Nessa direção, o interesse pela disciplina estaria diretamente 

associado à atitude do docente, como seu modo de ensinar, sua a paciência com os 

alunos e a capacidade de estimulá-los e dialogar com eles. 

Além disso, as novas modalidades de informação e conhecimento são 

favorecidas pela revolução das comunicações que produzem linguagens, 

conhecimentos, modos de vida, valores etc., que desafiam a escola, quer na sua função 

de transmitir conhecimentos, quer no seu caráter socializador. Porém é preciso 

reconhecer que os adolescentes têm mais facilidade para incorporar em sua vida 

cotidiana os novos recursos tecnológicos. Isso implica em mudança entre gerações, mas 

não significa que eles os incorporem de forma crítica e produtiva (KRAWCZYK, 2009). 
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O texto da Base Nacional Comum Curricular referente à etapa do Ensino Médio 

foi homologado pelo MEC em 14/12/2018. No entanto, atualmente, ainda há dúvidas 

sobre sua implementação. Nessa base, a análise de acontecimentos ocorridos em 

circunstâncias variadas torna possível compará-los, observar suas semelhanças e 

diferenças, assim como compreender processos marcados pela continuidade, por 

mudanças e por rupturas. Determina que analisar, comparar e compreender diferentes 

sociedades, sua cultura material, sua formação e desenvolvimento no tempo e no 

espaço, a natureza de suas instituições, as razões das desigualdades, os conflitos, em 

maior ou menor escala, e as relações de poder no interior da sociedade ou no contexto 

mundial são algumas das aprendizagens propostas pela área para o Ensino Médio. Prevê 

que a Matemática, a Biologia, a História, a Sociologia e outras áreas do saber as áreas 

são responsáveis por esses conhecimentos. 

A Geografia, entraria com a compreensão do espaço, que deve contemplar suas 

dimensões histórica e cultural, ultrapassando suas representações cartográficas. O 

espaço estaria associado aos arranjos dos objetos de diversas naturezas e, também, às 

movimentações de diferentes grupos, povos e sociedades, nas quais ocorrem eventos, 

disputas, conflitos, ocupações (ordenadas ou desordenadas) ou dominações. Tendo em 

vista o trabalho interdisciplinar entre as áreas, o próximo capítulo trata especificamente 

de sua possibilidade entre a Geografia e a Matemática, tema desta dissertação. 
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3 INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE GEOGRAFIA E MATEMÁTICA 

 

No âmbito escolar, as disciplinas ainda podem significar as matérias que são 

ensinadas para os alunos, normalmente referentes aos diferentes campos do 

conhecimento humano, como a Matemática, línguas, história, ciências, entre outros 

(SANTOMÉ, 1998). Nesse sentido, cada disciplina oferece uma imagem exclusiva da 

realidade. 

A palavra interdisciplinar pode ser entendida como um adjetivo que qualifica o 

que écomum a duas ou mais disciplinasou outros ramos do conhecimento. É o processo 

de ligação entre as disciplinas. De acordo com Fazenda (2002), não se discute a 

importância metodológica, contudo é importante não fazer-se dela um fim, pois práticas 

interdisciplinares não consistem apenas em ensinar e/ou aprender, mas apenas em viver, 

exercer e, por isto, numa nova Pedagogia, a da comunicação. 

A matéria interdisciplinar pode fazer parte de um grande projeto, entre dois 

professores ou até mesmo com um único professor. Por exemplo, um professor de 

Geografia, ao ensinar a composição demográfica de um determinado país, pode incluir 

pesquisa sobre história, tabelas e gráficos, textos, o que une Geografia, história, 

Matemática e português. Para Fazenda (2002, p. 31), “a verdadeira interdisciplinaridade 

é […] uma questão de atitude; supõe uma só postura frente aos fatos a serem analisados, 

mas não significa que pretenda impor-se, desconsiderando suas particularidades”. 

O modelo de práticas interdisciplinares está incluído no cotidiano de diversas 

escolas e é uma alternativa para integrar diferentes matérias e dar espaço para que 

alguns temas sejam abordados de maneira mais completa. Algumas vezes poderá ter 

participação da comunidade escolar nessas iniciativas, mas nem sempre fica claro o que 

os alunos aprenderam em cada uma das disciplinas em propostas como essas. Por isso, é 

preciso olhar com atenção para cada proposta. 

Fazenda (2002) observa, ainda, que a interdisciplinaridade não garante um 

ensino adequado, ou um saber unificado, mas um ponto de vista que permite uma 

reflexão mais aprofundada e crítica. Ela é uma proposta de apoio aos movimentos da 

ciência e da pesquisa e que possibilita a eliminação dalacuna existente entre a atividade 

profissional e a formação escolar. Seu grande desafio é a tomada de consciência sobre o 

sentido da presença do homem no mundo. 
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A interdisciplinaridade se origina nas transformações dos modos de produzir a 

ciência e de perceber a veracidade e, igualmente, no desenvolvimento dos aspectos 

político administrativos do ensino e da pesquisa nas organizações e instituições 

científicas. Mas, certamente, entre os principais motivos estão a rigidez, a artificialidade 

e a infundada autonomia das disciplinas, as quais não permitem acompanhar as 

mudanças no processo pedagógico e a produção de novos conhecimentos. Segundo 

Santomé (1998, p. 62) “o termo interdisciplinaridade mostra-se associado à finalidade 

de corrigir possíveis erros e a esterilidade motivada por uma ciência fartamente 

compartimentada e sem diálogo interdisciplinar”. No próximo tópico, o foco será sobre 

as possibilidades de interdisciplinaridade com a Geografia. 

 

3.1 INTERDISCIPLINARIDADE E GEOGRAFIA 

 

As políticas públicas para o ensino médiodefendem a interdisciplinaridade como 

elemento integrador no currículo e de reforço ao currículo disciplinar (COSTA; LOPES, 

2016, p. 181). Simultaneamente à defesa da abordagem interdisciplinar tem-se, no texto 

específico de Geografia, não só um reforço ao currículo disciplinar, mas uma definição 

geográficade seu objeto de estudos: “o espaço geográfico [...] , conjunto indissociável 

de sistemas de objetos (redes técnicas, prédios, ruas) e de sistemas de ações 

(organização do trabalho, produção, circulação, consumo de mercadorias, relações 

familiares e cotidianas)” (COSTA; LOPES, 2016, p. 6). 

Se em dado momento há a definição de seu objeto específico, em outro é 

colocada a ideia de que a “Geografia em si já é um saber interdisciplinar” (COSTA; 

LOPES, 2016, p. 7). Essa justificativa leva ao pressuposto de que a noção de que há 

“necessidade de transcender seus limites conceituais e buscar a interatividade com as 

outras ciências sem perder sua identidade e especificidade” (COSTA; LOPES, 2016, p. 

7). 

Nessa perspectiva, o objeto da Geografia estaria espalhado em todas as 

disciplinas da área, no entanto com uma feição interdisciplinar que lhe é própria. Na sua 

busca por pensar o espaço enquanto totalidade, requer esse esforço interdisciplinar 

porquenela passam todas as relações cotidianas e se estabelecem as redes sociais nas 

diferentes escalas. Seu estudo deve ser interdisciplinar, visto que o espaço e seu sujeito 
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são constituídos por interações, deste modo oconhecimento geográfico resulta de um 

trabalho coletivo que envolve o conhecimento de outras áreas (COSTA; LOPES, 2016). 

Ao longo do tempo, os métodos no ensino de Geografia assim como na ciência 

geográfica sofreram transformações que coexistem no ensino de Geografia da 

atualidade (ANDRADE, 2014). Nas últimas décadas do século XIX, se firmou a 

Geografia Regional, uma forma de estudo que envolveu monografias e resultava um 

aprofundamento do conhecimento da realidade e com ela suas representações. No 

entanto, os geógrafos começaram a perceber que as representações que se aproximavam 

da exatidão das estatísticas eram puramente numéricas, se afastando da Geografia. 

Houve, então, críticas quanto ao fato de que os números acabavam substituindo 

os fenômenos propriamente ditos, mascarando o conteúdo concreto e social e deste 

modoseperdiao caráter geográfico das pesquisas. Mas apesar das limitações da 

memorização e quantificação, de acordo com Andrade (2014), essa forma de ensinar 

Geografia teve um viés que foi ao encontro à discussão desta pesquisa sobre o ensino de 

gráficos na educação básica: o dever pode ser traduzido pela necessidade de se 

interessar pelo seu destino, aprender e conhecer sua realidade para que possa se 

posicionar perante a sociedade. 

Entre as décadas de 1950 e 1970, baseada no positivismo lógico e no raciocínio 

hipotético-dedutivo, houve uma revolução teorética quantitativa que abriu uma nova 

perspectiva. Essa nova Geografia emergia da crítica à Geografia clássica, o que 

possibilitou uma revisão nos conteúdos. Entretanto, não foi possível a alteração dos 

objetos e da didática de ensino, que tinham como método de ensino a memorização. A 

preocupação era cada vez maiorcom a aboradagem, nas aulas de Geografia, de assuntos 

cotidianos que pudessem propiciar momentos de reflexão da própria vida e do mundo. 

Os gráficos foram adotados pela Geografia teorética quantitativa com o objetivo de 

transformar dados descritos em informações Matemáticas (ANDRADE, 2014). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1998, oficializou-se uma 

Geografia de fundamentação fenomenológica, ou seja, que se propunha a descrever a 

estrutura dos fenômenos, a qual passou a ser ensinada a partir da teoria construtivista, ao 

explicar que o desenvolvimento da inteligência é determinado pelas ações mútuas entre 

o indivíduo e o meio. A Geografia Humanista influencia as propostas curriculares de 

ensino de Geografia, priorizando as experiências cotidianas dos alunos e valorização da 

relação do estudante com o seu espaço de vivência. 
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Levando em consideração como base nacional da educação os PCN de 

Geografia referem-se aos gráficos no ensino de Geografia apontando as habilidades e 

competências a serem desenvolvidas na disciplina para auxiliar no processo de 

construção do conhecimento. Ainda segundo os PCN, a escola deve possibilitar a 

realização de atividades com gráficos e incentivar que os alunos usem seus 

conhecimentos sobre as tecnologias para se comunicar e se expressar, pesquisar 

assuntos; confeccionar gráficos etc. 

Como particularidade própria das disciplinas de Ciências Humanas(Geografia, 

filosofia, história e sociologia)é comum na área a ideia de interdisciplinaridade 

(COSTA; LOPES, 2016). Existe, desse modo, uma predisposição entre as disciplinas 

das ciências humanas para um aspecto facilitador na perspectiva de um currículo 

interdisciplinar. 

A Geografia em si já é um saber interdisciplinar e em um dado momento há a 

definição de seu objeto específico. Com essa justificativa, toma-se como pressuposto a 

noção de que há “necessidade de transcrever seus limites conceituais e buscar 

interatividade com outras ciências sem perder a identidade e especificidade” (COSTA; 

LOPES, 2016, p. 185). Percebe-se, nessa perspectiva, que o objeto da Geografia estaria 

perpassando as disciplinas da área de humanas, defendendo, portanto, uma feição 

interdisciplinar que lhe seria própria. 

Andrade (2014) destaca que para os gráficos geográficos, na perspectiva de um 

ensino e aprendizagem significativos, seu uso pode ocorrer tanto do ponto de vista do 

conteúdo quanto da metodologia de ensino, pois o uso da linguagem cartográfica para a 

compreensão dos conteúdos, temas ou conceitos geográficos é essencial para a 

estruturação do raciocínio espacial, e para o raciocínio lógico. Portanto, a análise da 

aprendizagem pelo professor, tornando significativos os passos metodológicos, nos 

quais sejam consideradas as estruturas do sujeito e do objeto, para a produção, leitura e 

interpretação dos gráficos pode se tornar um projeto auxiliador e que pode permitir 

possiblidades de compreensão do espaço e as relações. Os gráficos são representações 

quantitativas e qualitativas de um apanhado de dados que, por intermédio destas 

representações é possível obter uma leitura, análise e interpretação sobre determinado 

espaço, seja por meio de variáveis de cunho físico (naturais) e ou sociais. 

A capacidade de construção de conhecimento mediante o uso da linguagem 

gráfica possibilita a leitura e interpretação própria, além de auxiliar o aluno/cidadão a se 
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informar e visualizar os problemas, assim como utilizar de seus conhecimentos 

empíricos para compor as vias de resolução. Assim sendo, a linguagem gráfica é a 

forma de expressão que envolve processos cognitivos, comunicativos, e simbólicos, 

possibilitando uma forma de conhecimento e comunicação do espaço por meio de 

representações (ANDRADE, 2014). 

Nesse sentido, é que se propõeuma aprendizagem significativa e que estimule os 

alunos a uma leitura e compreensão de gráficos geográficos com base no processo de 

produção, leitura e interpretação de dados que estão na sua realidade, a partir do lugar 

onde habitam, das suas relações pessoais, da sua conectividade em relação ao local e ao 

mesmo tempo na dinâmica do global. Esse processo de conecção do local para o global 

pode integrar os conteúdos de maneira que as relações existentes nas variáveis 

geográficas possam explicar o sistema a partir das teorias e conceitos, compreendendo o 

local e sua dimensão cultural. Esse é o caminho para que os alunos possam 

compreender as transformações do mundo, e nessas transformações os problemas que a 

sociedade apresenta (ANDRADE, 2014). 

Costa e Lopes (2016) também concordam com a possibilidade de um trabalho 

interdisciplinar com Geografia na medida em que se entende por uma disciplina o 

espaço enquanto totalidade, por onde passam todas as relações cotidianas e onde se 

estabelecem as redes sociais nas diferentes escalas, requer esse esforço interdisciplinar. 

O espaço e seu sujeito são constituídos por interações e seu estudo deve ser, por isto, 

interdisciplinar. O conhecimento geográfico resulta de um trabalho coletivo que envolve 

o conhecimento de outras áreas (p. 185). 

Um dos objetivos da Geografia no ensino médio é a organização de conteúdos 

que permitam ao aluno realizar aprendizagens significativas. Essa é uma concepção 

contida em teorias da aprendizagem que enfatizam a necessidade de considerar os 

conhecimentos prévios do aluno e o meio geográfico no qual ele está inserido. Nesse 

sentido “A aprendizagem será significativa quando a referência do conteúdo estiver 

presente no cotidiano da sala de aula e quando se considerar o conhecimento que o 

aluno traz consigo, a partir de sua vivência”, conforme as Orientações Curriculares para 

o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 51). 

Sobre aprendizagem significativa e interdisciplinaridade, essas Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio, recomendam que deve-searticular os conteúdos e não 

permanecer apenas nos conceitos de cada uma das disciplinas, pois sem a articulação os 
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conceitos são definições vazias e sem sentido. Nesse sentido, é importante ter os 

conteúdos como elementos pelos quais se torna possível a compreensão de diferentes 

realidades geográficas, produzidas pelas interações homem-meio (BRASIL, 2006a). 

O ensino da Geografia, assim como de outras disciplinas, contribui para o 

desenvolvimento da autonomia, a compreensão dos direitos, dos limites e 

potencialidades da ciência e da tecnologia e os desdobramentos que tal desenvolvimento 

trouxe na construção das espacialidades (OLIVEIRA; SILVA, 2011). Também para 

Girotto (2016) não se trata mais de ensinar Geografia, história, química, biologia etc., 

como conteúdos com finalidades em si mesmos. O sentido dessas disciplinas e da 

relação entre elas deve ser encontrado na possibilidade que trazem aos alunos na 

interpretação e transformação da realidade. No caso deste trabalho, interessam as 

possibilidades de interdisciplinaridade com a Matemática, o que é explorado no 

próximo tópico. 

 

3.2 INTERDISCIPLINARIDADE E MATEMÁTICA 

 

No final da década de 1990, o documento orientador para o Ensino Médio 

denominado Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2000), 

visava apontar uma direção para a organização curricular e as práticas pedagógicas do 

professor da última etapa da Escola Básica, em decorrência da extinção do antigo 2º 

Grau. o Exame Nacional do Ensino Médio, também de 1998, foi um movimento 

associado à criação desses parâmetros induziu a organização do currículo escolar pela 

pressão do resultado do desempenho dos estudantes em cada unidade de ensino 

(PINTO, 2017). 

Dando continuidade à política de orientação do currículo, a Resolução nº 2, de 

30 de janeiro de 2012, estabeleceu outra organização curricular para o Ensino Médio 

(BRASIL 2013), articulando as disciplinas por áreas de conhecimento: Matemática, 

Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens. Essa nova configuração deu 

destaque à Matemática, evidenciando a importância de problematizar o seu ensino e 

aprendizagem. Chegou-se, então, ao contexto da proposição da BNCC, entendendo que 

ela representa uma continuidade ao movimento de reformulação curricular do Ensino 

Médio iniciado em 1998 e levado adiante pelas políticas curriculares implementadas 

desde então. 
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Maior importância foi dada ao conhecimento matemático como linguagem que, 

em diálogo com outros conhecimentos, ampliaria a compreensão do homem em relação 

ao mundo físico e social, aspecto que permite a resolução de situações-problemas e 

transformação da realidade (PINTO, 2017). Valorizou-se a capacidade de raciocinar, 

comunicar e expressar o conhecimento matemático, evidenciando uma dimensão 

formativa associada ao campo da linguagem. 

No entanto, no que diz respeito aos objetivos gerais para Área de Matemática no 

Ensino Médio, Pinto (2017) comenta que sesomentealguns aspectos como: a 

importância em aplicar o conhecimento matemático; expressar e comunicar este saber; 

estabelecer relações com as outras áreas do conhecimento; desenvolver a autoconfiança 

ao lidar com a Matemática; usar criticamente a Matemática em diferentes práticas 

sociais e fenômenos naturais; recorrer às tecnologias digitais para descrever e 

representar matematicamente situações e fenômenos da realidade, em especial aqueles 

relacionados ao mundo do trabalho. Aprofundando a discussão sobre a Matemática no 

Ensino Médio, o autor salienta a necessidade de promover a interdisciplinaridade, a 

contextualização e a aplicação do conhecimento matemático, tendo como base o 

cotidiano do estudante. 

Esse aspecto também é citado nos Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino 

Médio (BRASIL 2008). Elas preconizam que, no processo de elaboração do currículo 

de Matemática do Ensino Médio, deve-se levar em conta a importância da 

contextualização, pois os conceitos e procedimentos matemáticos precisam ter 

significado para o/a estudante e o cotidiano pode ser considerado uma fonte rica de 

contextos para ensinar e aprender Matemática. 

A Matemática é um conhecimento que nasce das práticas sociais, da relação do 

homem com o seu meio e da necessidade de resolver problemas postos em seu contexto 

de vida, valorizando o conhecimento que ele já possui ao ingressar na escola. Pinto 

(2017) considera que o movimento curricular que permeou as propostas para o ensino 

de Matemática nas últimas décadas vem acompanhado de uma tradição que se renova, 

de tempos em tempos, segundo o contexto social ao qual a tradição é invocada. 

Houve uma renovação do ensino da Matemática que tratava de um ensino de 

resolver atividades seguidas de regras e resolução de lista de exercícios, ou um ensino 

mecânico e de repetição, para um ensino que tenha como principal importância 

habilidades de compreensão dos significados relacionados a partir do contexto social da 
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vida dos estudantes (HONDA, 2013). Esse autor chama a atenção para o estudo 

matemático que vai se tornando gradativo durante a vida escolar dos alunos, levando em 

consideração uma significativa bagagem trazida pelos alunos de sua vida social e 

cultural. 

No mesmo sentido, já estava designado nas Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio, que se deve partir do princípio de que toda situação de ensino e 

aprendizagem deve agregar o desenvolvimento de habilidades que caracterizem o 

“pensar matematicamente”. Para tanto é necessário dar prioridade à qualidade dos 

conteúdos a serem trabalhados e sua escolha deve ser cuidadosa e criteriosa, 

proporcionando ao aluno um “fazer matemático” por meio de um processo investigativo 

que o auxilie na apropriação de conhecimento (BRASIL, 2006a). 

Um clássico exemplo de uma Matemática contextualizada é trabalhar problemas 

utilizando temas da realidade vivenciada pelos alunos. Trabalhar situações problemas, 

por exemplo, que envolvam medidas de terreno ou sala de aula, contagem de gado, 

manejo com a terra com alunos nas escolas rurais, facilitando a compreensão e 

aprendizagem desses alunos (ARAÚJO, 2017). 

Esse mesmo autor considera que, assim como no ensino da Matemática, o ensino 

da Geografia também visa trabalhar com os alunos conteúdos geográficos levando em 

consideração a realidade e a vida dos alunos. A estatística como arte ou ciência de 

compor e construir tabelas e gráficos, podendo ser trabalhadas noções de espaço 

primeiramente, espaço vivido e logo depois gradativamente expandindo. O trabalho 

com estatísticas da sala de aula, da sua cidade ou casa é um bom começo para a 

compreensão de espaço. 

A estatística abre um leque para trabalhar tanto conteúdos geográficos e 

matemáticos. A construção de tabelas e de gráficos necessita de noções da Matemática 

números e cálculos. No ensino da Matemática e da Geografia os conteúdos que se 

relacionam dependem da compreensão um do outro. Nos estudos de tabelas e gráficos 

na Geografia é preciso adquirir os dados matemáticos, calcular porcentagem e aplicar 

nas salas e mesmo em sua realidade familiar (ARAÚJO, 2017). 

Pereira (2012) considera que à medida que se estudam as taxas de crescimento 

demográfico e seus efeitos, os conceitos de população relativa e absoluta, os índices de 

desenvolvimento humano e até mesmo ideias preconceituosas como a concepção de 

“raça pura”, torna-se necessária a compreensão mais aprofundada da realidade de 
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milhões de pessoas em todo mundo.“As ideias socioconstrutivistas da aprendizagem 

partem do princípio de que a aprendizagem se realiza pela construção de conceitos pelo 

próprio aluno, quando lhe é colocado em situação de resolução de problemas”, como 

descrito nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006a, p. 70). 

Segundo Honda (2013), a interdisciplinaridade entre Matemática e Geografia pode se 

caracterizara partir do momento em que seus conteúdos se relacionam como no exemplo 

do Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Interdisciplinaridade entre Matemática e Geografia 

Matemática Geografia 

Esfera Globo Terrestre 

CoordenadasCartesianas CoordenadasGeográficas 

NúmerosInteiros FusosHorários 

CircunferênciaMáxima Linha do Equador 

Distância entre doisPontos Geodésica 

Fonte: Honda (2013, p. 23). 

 

Por meio dessa relação entre Matemática e Geografia, Honda (2013) aponta que 

se pretende proporcionar as possibilidades de relação para que os alunos compreendam 

as situações Matemáticas de sala de aula, por meio de atividades que auxiliem na sua 

compreensão. O autor sugere que sejam realizadas atividades que auxiliem na melhor 

compreensão quanto aos temas como coordenadas cartesianas e as coordenadas 

geográficas, escalas, localização no plano e no espaço, o globo terrestre como modelo 

de uma esfera e seus principais elementos, de forma a dar mais significado ao 

conhecimento. Desse modo pode haver maior envolvimento dos alunos com algo mais 

atrativo e interessante, sem esquecer os conhecimentos matemáticos e serem 

compreendidos. 

Sendo assim, a interdisciplinaridade entre Matemática e Geografia tem como 

propósito ajudar na compreensão de certos conteúdos. Quando o professor facilita essa 

troca de conhecimento, essediálogo, a apreensão dos conteúdos fica mais interessante e 

significativa. Ross (1998) comenta que, na maioria das vezes, a Geografia trabalha os 
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fenômenos populacionais de forma abstrata com os números substituindo os indivíduos 

e comportamentos humanos relegados a segundo plano. 

A interdisciplinaridade tem como intenção proporcionar a relação entre 

disciplinas e ainda mais, facilita a interaçãodos conteúdos estudados com os elementos 

que fazem parte dos momentos vivenciados pelos alunos, dentro da sala de aula e no seu 

contexto familiar e cultural. Como prática de ensino, ela proporciona a contextualização 

entre aluno, professor, família, comunidade disciplina, conteúdo e realidade. Essa 

relação é primordial para o desenvolvimento intelectual, social, cultural dos discentes. 

“Costuma-se pensar a educação do ponto de vista da relação entre a ciência e a técnica 

ou, às vezes, do ponto de vista da relação entre teoria e prática” (BONDÍA, 2002, p. 20). 

Honda (2013) explica que muitos profissionais da educação e, principalmente da 

disciplina de Matemática, não permitem essa relação, com receio de empobrecer o 

conteúdo matemático por falta de conhecimento, ou até mesmo por falta de tempo ou 

desinteresse no novo. Diante disso, Moreira (2016) conceitua que 

 

[...] a essência do processo de aprendizagem significativa está em 

ideias simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira não-
arbitrária e substantiva (não-literal) ao que o aprendiz já sabe, ou seja, 

a algum aspectorelevante de sua estrutura de conhecimento (isto é, um 

subsensor que pode ser, por exemplo, algum símbolo, conceito ou 

proposição já significativo) (p. 23). 

 

Essa discussão será abordada nas próximas seções, trazendo à tona dados e 

informações coletadas por meio de pesquisa empírica realizada. Foram ouvidos alunos e 

professores das disciplinas de Geografia e Matemática do ensino médio sobre a 

aprendizagem significativa por meio do trabalho interdisciplinar e suas repercussões na 

busca pela qualificação do trabalho acadêmico. 
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4 MÉTODO 

 

A presente pesquisa tem abordagem quantitativa, visto que prioriza a análise de 

respostas discursivasdo participantes. Por se tratar de um espaço aberto, suas 

considerações foram examinadas, destacando-se possíveis padrões, exemplos de 

práticas e posicionamento favorável ou contrário à prática da interdisciplinaridade como 

aprendizagem significativa. 

Daher (2006) entende que esse recurso metodológico amplia as discussões, por 

permitir a construção de um texto pelas experiências dos participantes. Porém sua 

análise é mais complexa uma vez que envolve interpretação textual de todas as 

respostas. 

 

4.1 LOCAL E PARTICIPANTES 

 

A Escola na qual foi realizada a pesquisa, criada em fevereiro de 2004, atende 

alunos das séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Sua localização, numa 

cidade no Sul do estado de Minas Gerais,éprivilegiada pois situa-se próxima ao centro e 

perto da estação rodoviária. A instituição oferece aos alunos além de salas amplas, um 

salão nobre, quadra de areia, dois campos gramados, uma pista de atletismo, uma 

quadra aberta e um polioesportivo. No ano de 2018, deu início à Educação de Tempo 

Integral com atendimento de alunos no contraturno. 

Tem uma diretora e conta com dois vices, um no período matutino e outro no 

vespertino e também com a orientação de duas supervisoras. Contava no final de 2018 

com 760 alunos, 65 funcionários entre professores e demais servidores. 

Participaram 211 alunos do ensino médio, sendo quatro turmas dos primeiros e 

três dos terceiros anos, com faixa etária de 15 e 17 anos, sendo 114 meninas e 137 

meninos. Participaram também os dois professores de Geografia e dois de Matemática 

das turmas pesquisadas. Das sete turmas de Matemática, seis são de um mesmo 

professor, restando somente uma turma para o segundo professor. Quanto aos 

professores de Geografia, das sete turmas participantes da pesquisa, cinco são de um 

professor, restando duas turmas de primeiro para o segundo professor da disciplina. 
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4.2 PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

A coleta de dados foi previamente autorizada pela diretora da instituição de 

ensino, sendo a solicitação de outubro de 2017 e a autorização de novembro de 2017. 

Com a anuência do estabelecimento de ensino, o projeto de pesquisa foi submetido e 

aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale do 

Sapucaí. O Parecer n.º 2.591.695, de abril de 2018, autorizou a realização da pesquisa 

(Anexo A). 

Logo após a autorização do (CEP), na última semana de abril de 2018, foram 

entregues os Termos de Consentimentos Livre e Esclarecido (Apêndice A), conforme as 

aulas da pesquisadora nas respectivas turmas. A devolução assinada pelo responsável 

legal dos alunos menores de 18 anos foi estabelecida em 15 dias, ou seja, meados de 

maio. 

Após a devolução do Termo de Consentimento (Apêndice A), assinado pelo 

responsável legal dos alunos menores de 18 anos, nas duas últimas semanas do mês de 

maio 2018, nas aulas dos professores de Geografia, foram entregues os termos de 

assentimento (Apêndice B) e tão logo assinados pelos alunos foi aplicado o questinário 

estruturado para a prática pedagógica. Essa atividade durou em torno de quinze minutos 

da primeira aula utilizada para a realização da pesquisa. Foi tomado o devido cuidado 

para que as aulas ocupadas para a aplicação de toda a prática não fossem aulas 

destinadas a avaliações ou outras atividades, visto que a escola onde foi realizada a 

pesquisa conta com um calendário de provas organizado no início do ano letivo. 

 

4.3 INSTRUMENTOS 

 

Questionário Estruturado para a Prática Pedagógica - Alunos 

 

Para buscar dados quanto aos objetivos da pesquisa, o questionário (Apêndice C) 

foi desenvolvido com perguntas que envolvessem o dia a dia dos alunos. Nesse sentido, 

foi constituído de conteúdos de Matemática e Geografia para proporcionar a 

interdisciplinaridade com embasamento na proposta significativa de ensino. Foi 

revisado por professores da área de letras, quanto à ortografia e compreensão, também 

por professores da área de estatística, para verificar sua adequação a futuras análises 
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estatísticas. Ele foi composto por sete questões objetivas que podem ser divididas em 

três dimensões: 

 área de atuação, expectativas dos alunos quanto ao cotidiano na escola; 

 área de atuação, expectativas futuras de vida dos alunos; 

 área de atuação, capacidades dos alunos em analisar gráficos no ensino 

médio. 

A primeira dimensão foi composta por questões fechadas. Adimensão sobre sua 

expectativa de vida quanto ao futuro foi formulada com uma única pergunta, com cinco 

alternativas de respostas. A última atuação, que questiona sobre a capacidade dos 

estudantes em analisar gráficos e tabelas, poderia ser respondida em duas questões com 

respostas objetivas. 

Foi garantido aos participantes o anonimato, tendo eles apenas recebido o 

questionário com um cabeçalho resumindo os principais dados, objetivos da pesquisa e 

informações sobre os procedimentos éticos, sem espaços que cobrassem identificação. 

Portanto, os resultados de cada turma foram trabalhados de uma forma geral para as 

devidas séries para todos os participantes. 

 

Questionário Estruturado para a Prática Pedagógica –Professores 

 

Esse questionário com perguntas abertas é um instrumento complementar de 

coleta de informações para a realização da pesquisa. Após a prática interdisciplinar, 

considerou-se importante saber a opinião dos professores envolvidos (ApêndiceD). 

 

Comentários dos alunos representantes de turmas sobre suas participações 

na prática pedagógica 

 

Assim como foi perguntado aos professores, julgou-se importante conhecer as 

percepções dos alunos quanto à prática pedagógica realizada. Para que não fosse 

utilizada mais uma aula das turmas envolvidas, no sentido de responder mais um 

instrumento, decidiu-se por solicitar somente aos representantes de turma que o 

fizessem. A seguinte pergunta foi feita: “Dê sua opinião sobre a prática pedagógica 

interdisciplinar entre Geografia e Matemática realizada na sua turma”. 
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4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Terminada a aplicação do Questionário Estruturado para a Prática Pedagógica - 

Alunos, realizada pelas professoras de Geografia, os dados foram sintetizados pela 

pesquisadora por meio de um levantantamento de cada turma separadamente, contando 

quantas respostas tinham cada opção de cada questionamento e conferindo com o total 

da turma. Em seguida, somou-se o total para conferência que resultasse em 111 e 100, 

primeiros e terceiros respectivamente. Esse levantamento foi enviado para os 

professores de Matemática logo o início do mês de junho de 2018. Com os dados 

sintetizados em mãos, os professores dividiram cada turma em sete grupos para que, 

cada grupo pudesse trabalhar com uma pergunta do questionário. 

Assim cada grupo transformou o resultado sintetizado das respostas de suas 

séries sendo que: os primeiros usaram os resultados dos 111 alunos enquanto os 

terceiros de 100 alunos. Esses resultados foram transformados em porcentagem 

aplicando regra de três, em uma segunda aula usada por turma na pesquisa. Logo em 

seguida, numa terceira aula, utilizando também regra de três, transformaram as 

porcentagens em graus, mostrados em gráficos de pizza.Quando esse trabalho ficou 

pronto, os alunos o levaram para casa para que os gráficos fossem transferidos para 

cartazes para serem fixados por eles em um ponto estratégico da escola, ou seja, 

próximo à entrada, para que toda a comunidade escolar pudesse ver o resultado do 

trabalho realizado. 

Pelo fato de o questionário tersido estruturado, não houve dificuldades nas 

análises realizadas pelos alunos, o que permitiu uma discussão entre as disciplinas de 

Matemática e Geografia. Foi observado como a Geografia em si já é um saber 

interdisciplinar e em um dado momento há a definição de seu objeto específico. 

Para realizar as análises, os dados tratados (padronizados) foram organizados 

pelos próprios alunos, com a ajuda dos professores de Matemática o que garantiu a 

estabilidade e confiança nos mesmos para a realização da prática, bem como gerar 

gráficos e resultados por meio de procedimentos definidos pelo conteúdo. A partir do 

resultado desses dados, que fomentou procedimentos de análise estatística, também 

relacionadas aos conteúdos da Geografia e Matemática, e das respostas discursivas, foi 

possível chegar a alguns resultados desta pesquisa, que serão expostos e analisadosno 

Capítulo 4. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa teve o objetivo de investigar se uma prática interdisciplinar, 

envolvendo Matemática e Geografia, pode contribuir para um ensino significativo. 

Primeiramente são mostrados os resultados encontrados, por meio da aplicação do 

Questionário Estruturado para a Prática Pedagógica – Alunos, para 211. Considera-se 

quea interdisciplinaridade “[…]não se ensina, nem se aprende: vive-se, exerce-se. A 

responsabilidade individual é a marca do projeto interdisciplinar, mas essa 

responsabilidade está imbuída do envolvimento […]” (FAZENDA, 2001, p. 17). 

Os resultados são organizados de acordo com a sequência das questões 

enumeradas no questionário aplicado. Como a amostra já foi caracterizada na seção 

metodologia, os resultados serão demonstrados considerando-se as questões ligadas à 

realidade cotidiana e às expectativas de vida dos alunos.  

Primeiramente, foram divididos os 37 alunos do 1ºA e os 32 alunos do 3ºA em 6 

grupos para cada turma. Assim cada sala pôde trabalhar um grupo com uma pergunta do 

questionário. 

Como todas as perguntas do questionário foram aplicadas pelas turmas em 

comum, foram feitas estatísticas separadas com o intuito de comparar os resultados 

quanto às expectativas dos alunos na entrada e a saída do ensino médio e assim analisá-

las.Começamos pelas Figuras 1 e 2 construídas pelos primeiro e terceiro ano 

respectivamente, quanto ao que o etudante espera da escola. 

 

Figura 1 – Gráfico elaborado pela turma A, do primeiro ano, quanto à primeira pergunta. 

Fonte: Dados de pesquisa. 
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Figura 2 – Gráfico elaborado pela turma A, do terceiro ano, quanto à primeira pergunta. 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Considera-se que dos 111 alunos dos primeiros anos do ensino médio, 37 deles, 

ou seja, 33% esperam ser preparados para ingressar na universidade; enquanto, dos 100 

alunos dos terceiros anos, 79, ou seja, 79%, que corresponde a mais que o dobro dos 

primeiros, estão preocupados em dar continuidade aos estudos, após concluírem o 

ensino médio.Entre os que desejam ser preparados para terem uma profissão no futuro, 

a maioria de respondentes são os dos primeiros anos, com um número de 40 alunos, 

36%, enquanto nos terceiros anos, apenas 19 alunos, uma parcela de 19% preocupados 

com profissão. 

Na terceira alternativa, do primeiro questionamento, quanto às opiniões de os 

alunos serem preparados para aprenderem coisas práticas para o seu dia a dia, 34 

estudantes dos primeiros anos, 31%, marcaram essa opção, enquanto, nos terceiros anos, 

somente 2 alunos optaram por esta alternativa, ou seja, 2%, uma diferença considerável 

por série. Pode-se perceber um índice bem dividido de alunos sobre suas expectativas 

quanto a sua escola, no entanto fica evidenciado que nos terceiros anos do ensino médio 

os alunos compreendem a escola como um lugar de preparação para o ensino superior. 

Na segunda pergunta, cujas respostas são apresentada nas Figuras 3 e 4, 

questionou-se a significância para os alunos de serem estudantes na escola estudada. 

Como todos os outros questionamentos, os estudantes ficaram entusiasmados em 

poderem dar suas opiniões e colocarem a importância do vestibular em suas vidas. 
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Figura 3 – Gráfico elaborado pela turma A, do primeiro ano, quanto à segunda pergunta. 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

 

Figura 4 – Gráfico elaborado pela turma A, do terceiro ano, quanto à segunda pergunta. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verifica-se que, dos 111 alunos dos primeiros anos do ensino médio, 37 deles, 

ou seja, 33% esperam ser preparados para ingressar na universidade; enquanto, dos 100 

alunos dos terceiros anos, 79, ou seja, 79%, que corresponde a mais que o dobro dos 

primeiros, estão preocupados em dar continuidade aos estudos, após concluírem o 

ensino médio. Entre os que desejam ser preparados para terem uma profissão no futuro, 

a maioria de respondentes são os dos primeiros anos, com um número de 40 alunos, 

36%, enquanto nos terceiros anos, apenas 19 alunos, uma parcela de 19% preocupados 

com profissão. 
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Na terceira alternativa, do primeiro questionamento, quanto às opiniões de os 

alunos serem preparados para aprenderem coisas práticas para o seu dia a dia, 34 

estudantes dos primeiros anos, 31%, marcaram essa opção, enquanto, nos terceiros anos, 

somente 2 alunos optaram por esta alternativa, ou seja, 2%, uma diferença considerável 

por série. Pode-se perceber um índice bem dividido de alunos sobre suas expectativas 

quanto a sua escola, no entanto fica evidenciado que nos terceiros anos do ensino médio 

os alunos compreendem a escola como um lugar de preparação para o ensino superior. 

Os primeiros questionamentos estão diretamente relacionados ao papel da 

Geografia na Escola enquanto instituição, esta questão se apresenta de maneira 

expressiva nos Projetos Políticos Pedagógicos e sua concepção de educação, pois o 

reconhecimento da disciplina enquanto componente indispensável à formação do 

cidadão deve integrar tais diretrizes. Também, o reflexo desta opção em tornar a 

Geografia caminho de entendimento do mundo, implica no reconhecimento do aluno do 

significado de ser estudante. Os Parâmetros Curriculares Nacionais preconizam que “A 

Geografia, ao pretender o estudo de lugares, suas paisagens e território te buscado um 

trabalho interdisciplinar, lançando mão de outras fontes de informação” (BRASIL, 

1997, p. 117). 

Na terceira pergunta do questionário, os alunos mostraram nos resultados nas 

Figuras 4 e 6 o trabalho de seus professores de uma maneira geral. Essa resposta 

mostrada nos gráficos foi surpreendente ao mostrar como enxergam seus professores e 

sua opinião sobre os mesmos. 

 

 

Figura 5 – Gráfico elaborado pela turma A, do primeiro ano, quanto à terceira pergunta. 

Fonte: Dados de pesquisa. 
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Figura 6 – Gráfico elaborado pela turma A, do terceiro ano, quanto à terceira pergunta. 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

Na terceira pergunta do questionário estruturado, foram levantadas as práticas, 

em sala de aula, desenvolvidas pelos professores, em relação à dedicação dos mesmos 

na maior parte do tempo. Na primeira alternativa, sobre explicar assunto novo, 71dos 

111 estudantes dos primeiros anos, o que equivale a 64%, marcaram esta alternativa. E 

67 dos 100 alunos, dos terceiros anos, ou seja, 67%, também escolheram a mesma 

resposta. Quanto à opção em fazer leituras em grupo apenas um pequeno grupo, de 4 

alunos dos primeiros anos, optou por esta resposta, o que equivale a 3%; e 3 alunos dos 

terceiros anos, ou seja, 3% marcaram essa mesma opção. Quanto à alternativa de 

professores que dedicam a maior parte de seu tempo, em sala de aula, para acompanhar 

as tarefas dos alunos, 13 estudantes dos primeiros anos, ou seja 12%, e 7 dos terceiros 

anos, 7%, marcaram essa opção. 

Quando ao questionamento que se referiu ao tempo maior de dedicação do 

professor emesclarecer dúvidas, 23 alunos, o equivalente a 21% dos primeiros anos e 13 

dos terceiros anos, que equivale a 13% também marcaram essa alternativa. As perguntas 

estão diretamente vinculadas ao trabalho do professor e exigem uma Geografia bem 

praticada, pois o trabalho do profissional que utiliza a Geografia de maneira 

diferenciada cativa o aluno a se identificar e também abordar esta mesma forma de 

tratar a realidade. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, é necessário 

“conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e 

pessoal e o sentimento de pertinência ao País” (BRASIL, 1997, p. 7). 
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O quarto questionamento, mostrado nas Figuras 7 e 8, em gráficos elaborados 

pelos alunos de primeiro e terceiro ano do ensino, continuou tratando dos professores e 

expressando sua opiniões com muito entusiasmo. 

 

 

Figura 7 – Gráfico elaborado pela turma A, do primeiro ano, quanto à quarta pergunta. 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

 

Figura 8 – Gráfico elaborado pela turma D, do terceiro ano, quanto à quarta pergunta. 

Fonte: Dados de pesquisa. 
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Ainda, em relação aos professores, a quarta pergunta questiona sobre os 

profissionais que os estudantes tiveram, 10 alunos dos 111 dosprimeiros anos, que 

equivale a 9%, disseram que os mesmos não explicavam bem o conteúdo e 

demonstravam terem pouco conhecimento sobre a matéria, e, os dos terceiros anos, 7 

dos 100 pesquisados, ou seja, 7%, marcaram também a opção um.Na segunda 

alternativa da pergunta em questão, 43 alunos, o que equivale a 39%, dos primeiros 

anos, responderam que a maioria dos professores demonstrava ter conhecimento sobre o 

conteúdo ensinado, mas não explicava bem, enquanto dos terceiros anos, 37 alunos, ou 

seja, 37%escolheram essa alternativa. 

Já a última alternativa dessa pergunta, considera o resultado favorável em 

relação aos professores, uma vez que, 58 estudantes,o equivalente a 52% dos alunos dos 

primeiros anos e 56 dos terceiros anos, ou seja, 56% dos alunos responderam que a 

maioria de seus professores explicava bem e demonstrava ter conhecimento sobre a 

matéria. Assim, como previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica, são necessárias “medidas que articulem a formação inicial de professores com 

as necessidades do processo ensino-aprendizagem, ofereçam subsídios reais e apoio de 

uma eficiente política de formação continuada” (BRASIL, 2013, p. 146). 

Adimensão sobre sua expectativa de vida quanto ao futuro dos estudantes foi 

apresentada por uma única pergunta no quinto questionamento com cinco alternativas 

de respostas. Também houve muito interesse e discussão por parte dos alunos ao 

montarem os gráficos mostrados nas Figuras 9 e 10. 

 

 

 

Figura 9 – Gráfico elaborado pela turma A, do primeiro ano, quanto à quinta pergunta. 

Fonte: Dados de pesquisa. 
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Figura 10 – Gráfico elaborado pela turma A, do terceiro ano, quanto à quinta pergunta. 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

A quinta pergunta questiona os alunos sobre suas expectativas de vidae o que 

eles esperam em relação ao futuro. A primeira opção de respostas não foi marcada por 

nenhum pesquisado.Na segunda alternativa, 41 dos 111 alunos, ou seja, 37% dos 

primeiros anos optaram pela alternativa e, 37 alunos, ou seja, 37%, a mesma 

porcentagem se repete nos terceiros anos. 

Na terceira alternativa, 29 alunos, o que equivale a 26%, esperam ter ascensão 

profissional, estarem casados e terem filhos, e 23 alunos, ou seja, 23% dos terceiros 

anos marcaram esta mesma opção. Quanto a terem concluído um curso superior, dos 

alunos dos primeiros anos somente 5, ou seja, 5% optaram por essa alternativa, e dos 

terceiros anos nenhum aluno marcou essa opção., 

Na quinta alternativa entre os alunos dos primeiros anos,7, ou seja, 6% optaram 

por terem ascensão profissional. E 6 alunos, o que equivale a 6% dos terceiros anos 

escolheram também essa alternativa. Na sexta e última alternativa da pergunta, sobre 

terem ascensão profissional, ingressar em um curso superior e em uma pós-graduação, 

29 alunos, ou seja, 26% dos primeiros anos e 34 alunos, que equivale a 34% dos 

terceiros anos escolheram essa opção. Nesse contexto os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997, p. 8), recomendam que: 

 

[...] são objetivos da educação básica que os alunos sejam capazes de 

utilizar as diferentes linguagens – verbal, Matemática, gráfica, plástica 
e corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar suas 

ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos 
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públicos e privados, atendendo as diferentes situações de 

comunicação. 

 

O aluno que projeta futuro depende do uso de análises geográficas, sejam elas 

ambientais, econômicas, políticas, culturais e sociais. As opções deixam claro um 

caráter econômico e profissional, ambos dependem de outras estruturas como educação, 

indústrias e formação para o trabalho e pleno desenvolvimento econômico do país. A 

Geografia contribui para essas leituras. A última atuação, mostrada nas figura 11 e 12, 

montadas nos gráficos pelos alunos do primeiro e terceiro ano do ensino médio, que 

questiona sobre a capacidade dos estudantes em analisar gráficos. 

 

 

Figura 11 – Gráfico elaborado pela turma A, do primeiro ano, quanto à sexta pergunta. 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 

 

Figura 12 – Gráfico elaborado pela turma A, do terceiro ano, quanto à sexta pergunta. 

Fonte: Dados de pesquisa. 
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Na sexta pergunta, foram levantadas as dificuldades que os alunos têm em 

analisar e interpretar dados estatísticos por meio de gráficos e tabelas em situação de 

avaliações internas, externas ou naquelas em que lhes é solicitado. Dos 111 alunos, 20 

deles, ou seja, 18% dos primeiros anos e, 17 alunos, dos 100, que equivale a 17% dos 

terceiros anos, marcaram que não têm dificuldade. Na segunda alternativa, sobre ter 

pouca dificuldade, 35 alunos, o equivalente a 32% dos primeiros anos e 55, ou seja, 

55% dos terceiros marcaram essa opção. 

Na terceira alternativa da pergunta em que se questiona sobre terem média 

dificuldade para interpretarem, 37 alunos, ou seja 33% dos primeiros anos e 23 

estudantes, ou seja, 23% dos terceiros, escolheram essa opção. A quarta e última 

alternativa, que trata sobre ter muita dificuldade para interpretar, 19 alunos, o que 

equivale a 17% dos primeiros anos e 5 equivalentes a 5% dos terceiros anos optaram 

por esta alternativa. A Geografia utiliza dados numéricos para dar autenticidade as suas 

observações, pois os números sozinhos não bastam para explicar a realidade e tampouco 

a teoria isoladamente consegue tal explicação. Assim, o aluno que consegue interpretar 

dados estatísticos consegue construir uma análise ampla e melhor da realidade. Sendo 

assim, eles são essenciais para possibilitar uma descrição quantitativa da pesquisa, 

considerada como um todo organizado, como tratado pelas Orientações Curriculares 

para o ensino Médio (BRASIL, 2006b, p. 50). 

Neste segundo momento são apresentados os resultados de todas as perguntas do 

Questionário Estruturado para a Prática Pedagógica – Professores (Apêndice D), com 5 

questões discursivas que foram aplicadas em agosto de 2018, em um momento das 

reuniões pedagógicas que aconteciam nas segundas-feiras. O questionário foi elaborado 

com questões abertas com a finalidade de explicar e aprofundar sobre a prática 

interdisciplinar entre Geografia e Matemática na opinião dos docentes participantes do 

projeto. Quanto à proposta interdisciplinar buscou-se, inicialmente, a realização de uma 

atividade que levantasse informações sobre a realidade dos alunos participantes, para 

que fossem usadas durante a pesquisa. Outra ideia foi a preocupação do conteúdo da 

interdisciplinaridade, no sentido de ser significativo para os estudantes. Segundo 

Santomé (1998, p. 62) “o termo interdisciplinaridade mostra-se associado à finalidade 

de corrigir possíveis erros e a esterilidade motivada por uma ciência fartamente 

compartimentada e sem diálogo interdisciplinar”. 
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O instrumento qualitativo foi aplicado a três participantes, sendo: dois 

professores de Matemática e um professor de Geografia, que discorreram sobre questões 

voltadas às práticas interdisciplinares em sala de aula. “A confecção de questionários, 

que à primeira vista parece ser simples, exige um treinamento prévio e uma cuidadosa 

avaliação de características do tema, da cultura da população amostrada […]” 

(VASCONCELOS, 2013, p. 222). 

A primeira pergunta abordou como um projeto interdisciplinar envolvendo 

Matemática e Geografia poderia contribuir para a aprendizagem significativa dos 

alunos. Nesse aspecto, todos os participantes concordaram que o conteúdo trabalhado 

foi significativo. Destaca-se a resposta do Entrevistado 1, que atua na área de Geografia. 

 

A metodologia do trabalho com projetos pode possibilitar aos 

professores colocar em ação aulas investigativas, as quais permitem ao 
salunos ampliar seu raciocínio, rever suas concepções e superar suas 

dificuldades. Passarão a perceber a Matemática como uma construção 

sócio-histórica, impregnada de valores que influenciam a vida 

humana, aprenderão a valorizar o processo de criação do saber. 

 

Nessa questão, também foi citada a necessidade do professor em associar outros 

conteúdos, que também são comuns às duas disciplinas em questão. O Entrevistado 2, 

da área de Matemática, aponta a importância de o docente também relacionar os 

conteúdos “Eu,como professor de Matemática, associo muito a matéria com outras 

disciplinas principalmente em Geografia, como o plano cartesiano, gráficos, escala 

demográfica, senso, porcentagem e estatística”. 

Para a pergunta sobre a contribuição da interdisciplinaridade para o ensino 

significativo, cabe destacaro posicionamento do Entrevistado 3. O participante alega 

que há uma relação de dependência do professor de Matemática em relação ao professor 

de Geografia, devido adeterminados conteúdos que são comuns às duas disciplinas. 

Segundo o Entrevistado 3. 

 

A interdisciplinaridade entre os dois conteúdos, Matemática e 

Geografia, é verdadeira, pois concluo como professora de Matemática 

que para explicar e resolver questões de estatística e outros, cria-se 

sempre uma dependência de conteúdos informativos de Geografia, que 
são de grande importância para a discussão e conclusão do 

aprendizado. 
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A segunda pergunta versou sobre a interação entre alunos com alunos e de 

professores com alunos diante da interdisciplinaridade entre Matemática e Geografia. A 

resposta do Entrevistado 3, atuante da área de Matemática, descreve que a interação faz 

com que o conhecimento seja contínuo, “[…] a discussão e conclusão do aprendizado 

conclui a integração entre os alunos na construção do conhecimentocontínuo, ora 

Matemática, ora Geografia, um suprindo a necessidade de interagir com o outro”. 

Outra resposta que se destaca diante do tema deste estudo refere-se à 

“capacidade de discutir, associar dois conteúdos em somente um”, conforme observa o 

profissional da área de Matemática (Entrevistado 2), “a interação foi muito eficiente, 

pois, tanto alunos como professores puderam discutir, associaram as matérias como uma 

só, fazendo que enxerguemos e contextualizemos as disciplinas com a realidade”. 

Para a segunda pergunta, ainda é importante comentar a observação do 

profissional de Geografia (Entrevistado 1), que se refere aosprojetos interdisciplinares 

como relevantes, tanto na interação da equipe como em todo âmbito educacional, ainda 

que também sejam encontradas dificuldades em sua realização. 

 

O termo interdisciplinaridade está cada vez mais presente em 

pesquisas no âmbito educacional. Entretanto, uma proposta de ensino 

realmente interdisciplinar encontra dificuldades e desafios para a sua 
realização, visto que nem todos os educadores apreciam essa prática. 

 

No terceiro questionamento feito aos participantes, foi abordada a contribuição 

da pesquisa para a formação de alunos participativos e críticos. O Entrevistado 3, da 

área da Matemática, relata que a interdisciplinaridade entre as disciplinas traz 

modificações de pensamento, de uma disciplina a partir da outra, “o projeto foi 

importante para desenvolver alunos críticos, pois a formação do conhecimento entre 

dois conteúdos, traz modificação de pensamento a partir do outro”. 

Nessa mesma pergunta também se indaga sobre a contribuição do projeto 

interdisciplinar para a formação de alunos críticos e autores de seu próprio 

conhecimento. O Entrevistado 2, da área de Matemática, fez a seguinte observação, “o 

trabalho contribuiu para a formação de alunos pensantes, participativos e críticos, pois, 

com os dados pesquisados, eles puderam assimilar as disciplinas, discutir dados e 

construir gráficos para maior visualização do resultado”. 

O relato do Entrevistado 1, da área de Geografia, sobre o mesmo 

questionamento, mostra que, em sua opinião, práticas interdisciplinares entre as 
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disciplinas em questão, além de serem contextualizadas ainda preparam os alunos para o 

dia a dia, “é importante que os alunos enxerguem a contextualização das disciplinas 

com sua realidade e que em vários momentos do seu dia-a-dia é indispensável ter 

noções de cálculo, resolver problemas, conhecer sua realidade, o espaço vivenciado e 

muito mais”. 

No quarto questionamento, quando os professores foram indagados sobre o 

diálogo entre as disciplinas na prática interdisciplinar, as respostas convergiram para o 

entendimento de que os professores ensinam os alunos a transformarem suas realidades. 

Como exemplo, pode ser citada a resposta do Entrevistado 1, da área de Geografia, 

“ensinamos os alunos a serem cidadão inseridos no mundo com criticidade, capazes de 

enxergar e acima de tudo, transformar sua realidade, entendendo que essa realidade não 

fica de fora de sua sala de aula”. 

O quinto e último questionamento abordou os dados estatísticos revelados pelos 

estudantes participantes do estudo e sua relação entre o ensino e a aprendizagem 

significativa. O Entrevistado 2, da área de Matemática, pode ser considerado um dos 

participantes mais envolvidos no tema deste estudo, pois leciona em seis turmas das sete 

envolvidas na pesquisa. Em seu relato, afirmou que os dados revelados pelos alunos 

relacionaram o ensino do conteúdo à aprendizagem significativa. 

 

O trabalho revelou dados que permitiram demonstrar, por meio de 

estatística, a relação entre o ensino e a aprendizagem significativa, 
pois, a partir do momento em que eles fazem um trabalho que 

relaciona e pesquisa dados da realidade deles, sempre há 

aprendizagem, tanto para os alunos quanto para os professores. 

 

Para a mesma pergunta, o Entrevistado 3, da área de Matemática, que leciona em 

apenas uma turma envolvida nesta pesquisa, observou que a partir do momento em que 

os alunos fazem trabalhos com dados de suas realidades, sempre há aprendizagem 

significativa, “a construção do conhecimento contínuo se dá a partir do momento em 

que eles fazem trabalhos que relacionam e pesquisam dados da realidade deles, sempre 

há aprendizagem significativa”. 

E, finalmente, o Entrevistado 1, da área de Geografia, observa que a 

interdisciplinaridade é essencial para construir o conhecimento, e que a contribuição de 

todos neste processo poderá assegurar um resultado importante para a aprendizagem. 
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A interdisciplinaridade como um processo de ensino, traz várias 

formas de construir o conhecimento. O aluno não constrói o 

conhecimento de Matemática com a Geografia sozinho, mas sim, em 
colaboração com outras disciplinas e colegas, tendo o professor como 

norteador. 

 

Os resultados apresentados em ambos os questionários aplicados evidenciaram 

conhecimento, aceitação, vantagens e dificuldades que os professores participantes da 

pesquisa encontraram em suas aulas interdisciplinares. Mais especificamente, foi 

apresentadaa importância das práticas para que a aprendizagem se torne significativa. 

Se olharmos pelo ponto de vista de passar teorias para os alunos, esta ação pode 

atingir a maioria de estudantes, ao mesmo tempo, e ainda esta atividade estaria somente 

no poder do professor. No entanto, isso exige que os alunos estejam atentos e 

instingados à palavra do professor, o que não demonstra  acontecer a uma parte 

significativa de nossos estudantes, que estão imersos em uma sociedade que oferece 

numerosas outras motivações, como descrito nas Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2008). 

Depois de serem apresentados comentários dos questionários estruturados, são 

apresentadas as opiniões dos representantes das turmas envolvidas na pesquisa. Na 

primeira semana de agosto de 2018 foi solicitado para os representantes de cada turma, 

dos quatros primeiros e três terceiros anos envolvidos na pesquisa, que escrevessem em 

casa suas opiniões sobre a prática realizada em suas respectivas turmas e devolvessem 

na próxima aula da mesma semana. Todos os sete responderam com entusiasmo e 

responsabilidade como apresentado a seguir. 

Este resultado final é fruto de relatos escritos pelos próprios alunos de uma 

prática interdisciplinar em salas de aulas com questionamentos sobre vivências e 

interesses particulares e coletivos de suas realidades cotidianas. Podemos aqui, recorrer 

Freire (1981, p. 79) que salienta “Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco 

ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo. Mediatizados pelos objetos cognocíveis que, na prática “bancária”, deposita nos 

educandos passivos”. 

Dialogando com Libâneo, dessa forma “Embora professor e aluno sejam 

desiguais e diferentes, nada impede que o professor se ponha a serviço do aluno, sem 

impor suas concepções e ideias, sem transformar o aluno em ‘objeto’” (LIBÂNEO, 

1999, p. 37). 
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Paulo Freire (1989, p. 43) ainda que salienta que 

 

A partir das relações do homem com a realidade, resultante de estar 

com ela e estar nela, pelos atos da criação, recriação e decisão, vai ele 
dinamizando o seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai 

humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo que ele mesmo é o 

fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura.  E é 
ainda o jogo destas relações do homem com o mundo e do homem 

com os homens, desafiando e respondendo ao desafio, alterando, 

criando, que não permite a imobilidade, a não ser em termos de 
relativa preponderãncia, nem das sociedades nem das culturas. E, na 

medida e que cria, recria e decide, vão se conformando as épocas 

históricas. É também criando, recriando e decidindo que o homem 

deve participar dessas épocas. 

 

Os resultados dos relatos dos representantes de turmas serão apresentados 

iniciando com os quatro primeiros anos (1ºA, 1ºB, 1ºC e 1ºD) e os três terceiros anos 

respectivamente (3ºA, 3ºB e 3ºC). A primeira representante, aluna do 1º A abordou a 

importância para eles de analisar dados colocados sobre suas realidades em sala de aula 

e também conhecer partes dos objetivos dos colegas. 

 

Este projeto feito em sala de aula foi de grande importância para que, 

nós, alunos, tivéssemos conhecimento e aprendêssemos à analisar 
gráficos e tabelas dentro da nossa realidade. Nele foram levantadas 

várias questões que podem ser aplicadas na realidade na sala de aula. 

Também foi possível conhecer os objetivos dos colegas em relação ao 

futuro. 

 

O segundo aluno, representante do 1º B, considerou importante para eles o 

conhecimento sobre dados da escola e ainda o fato de serem consideradas suas opiniões 

sobre a mesma. 

 

Essa pesquisa nos permitiu ter informações sobre a nossa escola que 
não conhecíamos antes, e também, deu para ver os problemas que a 

escola enfrenta para podermos trabalhar melhor. O interessante foi o 

trabalho querer nossa opinião sobre o rendimento escolar. 

 

A terceira aluna, representante do 1º C, relata que a pesquisa mostrou certas 

habilidades dos alunos em relação a determinadas questões envolvendo a escola e seus 

professores, e que isto deve ser aproveitado para aprimorar seus empenhos na mesma. 
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Com essa pesquisa tivemos noção de como estão nossas habilidades 

em relação à escola e poderemos com isso, aprimorar nossas 

habilidades para que nosso desempenho aumente. Nesse projeto 
podemos dar nossa opinião sobre os professores e sobre outros 

assuntos, sobre os quais nunca nos foi questionado. 

 

A quarta aluna, representante do 1º D, comentou sobre a forma descontraída de 

trabalhar com dados sobre sua própria realidade em práticas que pareciam até então, 

distantes. 

 

Com esse trabalho, uma série de novidades e propostas para mim 

foram executadas de forma descontraída, além de lidarmos com 

nossos próprios questionários, escolhendo questões que mesmo 
parecendo distantes, farão partes de nossas vidas. Juntamos parte de 

um todo para realizar uma pesquisa real, com fatos, participantes e um 

fim. 

 

Na opinião da quinta aluna, representante do 3º A, com o projeto ela pôde 

entender que grande parte dos alunos estão preocupados com seu futuro estudantil e 

profissional valorizando da melhor forma os métodos de ensino. 

 

Neste projeto o que se pode entender, é que grande parte dos alunos 
estão preocupados com seu futuro estudantil e profissional, 

procurando valorizar da melhor forma os métodos de ensino dos 

professores e os estudos para o vestibular, para que futuramente 

possam trabalhar em sua área de interesse, estar bem financeiramente, 
passar em vestibular e tornar-se independente no futuro. 

 

A representante do 3º B, a sexta aluna, considerou importante dar sua opinião 

sobre os professores com os quais conviveu toda sua trajtória estudantil e de como as 

alternativas ficaram mais significativas colocadas em gráficos elaborados por eles 

próprios. 

 

Com o trabalho feito pelo 3ºB, conhecemos a opinião de cada aluno e 

expusemos o assunto através de gráficos explicativos sobre a escola. A 

pergunta que achei mais interessante foi sobre os professores: “Em 

relação aos professores que você teve até hoje, você considera que:” e 
tinha as seguintes alternativas:A maioria não explica bem e demonstra 

pouco conhecimento sobre o assunto,7%.A maioria demonstra ter 

conhecimento sobre o assunto, mas não explica bem, 37%.A maioria 
explica bem e demonstra ter conhecimento sobre a matéria, 56%.Essa 

questão me fez entender, que a maioria dos professores dominam o 

assunto de sua matéria e gosta do que fazem, por isso possuem uma 
boa didática e conseguem ensinar da melhor maneira possível! 
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A sétima aluna, representante do 3º C, comenta a importância de realizar 

trabalhos que estejam ligados ao cotidiano dos alunos. 

Nesse projeto podemos dar nossa opinião sobre os professores e sobre 

outros assuntos, sobre os quais nunca participamos. Nele foram 

levantadas várias questões que podem ser aplicadas na realidade na 
sala de aula. Também foi possível conhecer os objetivos dos colegas 

em relação ao futuro. Quando trabalhamos com assuntos do nosso dia-

a-dia a matéia tem mais significado para nós. 
 

O relato de um pequeno grupo de alunos deixa clara a importância de um 

trabalho envolvendo duas disciplinas, no caso, Geografia e Matemática para contribuir 

para uma aprendizagem significativa, ou seja, com sentido e prática, principalmente 

quando essa prática é feita sobre a realidade dos próprios participantes. Para isso é 

importante aprender a pensar na lógica das redes de relações, no movimento complexo 

para que, ao contextualizar espacialmente os fenômenos e ao conhecer o planeta nas 

escalas locais, regionais, nacionais e internacionais, esta compreensão abra 

possibilidades de desenvolvimento de outras lógicas e uma nova ética: ambiental e 

social. “ Essa razão atribui substância à cidadania que se faz necessária no processo de 

globalização incontrolável e reflexões educacionais, e em uma dimensão que 

problematize a lógica do consumo que processa uma sociedade insuportável”, conforme 

se constata nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 8). 



62 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar as considerações finais, considerando os anos de experiência docente 

na disciplina de Geografia, cabe revelar os desafios profissionais e pessoais que se 

fazem presentes para um pesquisador iniciante na área da Educação. O contato com 

novas leituras voltadas a essa área ampliou as possibilidades que tornaram este trabalho, 

inicialmente pensado como a aplicação de uma prática, e depois como uma reflexão 

quanto às mudanças em sala de aula e o trabalho interdisciplinar. 

Ressalta-se ainda, que esta pesquisa não considera interdisciplinaridade como 

solução que resolverá os problemas em salas de aula relacionados quanto à 

aprendizagem. A proposta era discutir possibilidades de melhorias facilitadoras da 

aprendizagem e despertar o interesse dos alunos a determinados conteúdos, mostrando a 

significância dos mesmos, e contribuir com pesquisas que discutem temas relacionados. 

Outra consideração importante sobre o projeto interdisciplinar entre Matemática e 

Geografia é a discussão simultânea entre os conteúdos de uma e outra disciplina, sem a 

preocupação em “fugir” do currículo, ou planejamento sugerido pela escola. 

Sobre o levantamento bibliográfico para conceituar e explicar 

interdisciplinaridade, como uma possibilidade de aprendizagem significativa após as 

práticas no sentido de cumprir com os objetivos, os questionários aplicados procuraram 

levantar dados, como meio de conseguir informações com questões que revelassem as 

características significativas, de acordo com o cotidiano dos participantes, o que 

permitiu analisar dados e práticas e referendadas por autores que sustentam as 

discussões. 

Frente aos levantamentos realizados, pôde-se verificar que foi oportunizada a 

construção de uma autonomia que envolveu os alunos, no entanto, houve certa 

relutância em um pequeno grupo de professores em trabalhar interdisciplinaridade. Essa 

situação pode ocorrer, mesmo no caso deste estudo que apresentou um retorno positivo 

quanto aos resultados alcançados em relação às práticas interdisciplinares junto aos 

estudantes e professores, principalmente no que se refere ao envolvimento, engajamento 

e participação efetiva. Contudo nos fez verificar a necessidade de capacitação para 

docentes, seja por cursos, eventos, reuniões, bem como da questão do tempo para 

planejamento e preparação de aulas desse tipo. 
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Ainda foi possível verificar o distanciamento acerca da necessidade e 

preferências em relação à geração de docentes, relutantes em deixar sua “zona de 

conforto” com aulas planejadas metodicamente e “mergulhar” em um ambiente 

instigante em que, os alunos desenvolvam habilidades relacionadas à representação, 

compreensão, comunicação, investigação e, também a contextualização sociocultural. 

As práticas apresentadas e discutidas são formas de aproximar estudantes e professores, 

bem como uma forma que pode auxiliar na melhoria desta relação. 

Espera-se que esta pesquisa tenha contribuído para propiciar outras pesquisas 

relacionadas à aprendizagem significativa e interdisciplinaridade no ensino. Destaca-se 

que o foco foi especificamente a interação entre alunos e professores, já que ambos são 

peça central na mudança que se faz necessária dentro das escolas. 

É importante evidenciar, também, as limitações desta pesquisa. O tema 

interdisciplinaridade não é recente, o que nos mostra que este deveria ser utilizado com 

mais frequência em práticas entre Matemática e Geografia. Percebe-se uma certa 

dificuldade, por parte dos professores, ou mesmo certa insegurança em adaptar o 

planejamento baseado em séries e bimestres ao conteúdo em comum. 

Quanto aos questionários aplicados, há de se destacar que estão limitados a 

alunos e professores de uma única instituição de ensino no Sul de Minas Gerais. Isso 

gera uma visão muito focada e, apesar de contribuir com as discussões, é fundamental 

considerar que se tratam de estudantes e professores de uma única instituição. Quanto 

ao questionário estruturado, os participantes correspondem a 27,7% dos alunos da 

instituição, levando-se em conta que foi definida uma amostra que corresponde apenas a 

duas séries do ensino médio. 

Diante das limitações apresentadas e das possibilidades que o assunto permite, é 

possível listar algumas propostas de trabalhos futuros dentro da própria instituição na 

qual ocorreu esta pesquisa, como aApresentar o projeto, durante a semana de 

planejamentos no início do ano letivo de 2019 ao corpo docente e administrativo, para 

que os resultados da mesma possam ser vinculados às discussões e possíveis alterações 

no Projeto Político Pedagógico da Escola no sentido de contribuir futuramente com os 

professores interessados, de maneira organizada. 

Outra ideia de trabalho futuro é montar um projeto interdisciplinar envolvendo 

professores de Geografia, Matemática e português, uma vez que, professores das duas 

últimas disciplinas trabalham com um número maior de aulas semanais, o que facilita 
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em conteúdos e práticas interdisciplinares para a aprendizagem significativa. Com esse 

intuito, é possível ainda construir um estudo de caso verificando-se benefícios, 

dificuldades e melhorias tanto para os professores quanto para os estudantes. Um 

trabalho nesse sentido possibilitaria a aplicação de algumas (ou várias) ações 

interdisciplinares em sala de aula, permitindo uma análise e avaliação por meio da real 

aplicação. 

Acredita-se que seria relevante analisar o conteúdo e sua relação com a prática 

em propostas interdisciplinares, para que o conteúdo não fique em um segundo plano, 

bem como planejar o tempo necessário para a elaboração e aplicação, uma vez que estes 

podem ser discutidos em reuniões pedagógicas semanais. Nesse sentido, baseado em 

que a interdisciplinaridade pode promover a aprendizagem significativa, deveria-se 

trabalhar em todas as séries da Educação Básica. 
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APÊNDICE A 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Com os cordiais cumprimentos, eu, Maria Silvana da Silva, discente do Mestrado em 

Educação da Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS), juntamente com a professora Dra. 

Vânia dos Santos Mesquita, da UNIVÁS, Pouso Alegre, MG, estamos realizando uma pesquisa 
intitulada: Aprendizagemsignificativa: intervenção interdisciplinar entre Geografia e 

Matemática no ensino médio, com o objetivo principal decontribuir para que projetos 

interdisciplinares sejam reconhecidos como propostas de aprendizagem significativa. E, com os 
objetivos secundários de interagir com alunos nas disciplinas de Geografia e Matemática, 

contribuir para a formação de alunos pensantes, participativos e críticos em sua própria 

construção do conhecimento, identificar formas pedagógicas possíveis para proporcionar o 
diálogo entre as disciplinas em uma proposta interdisciplinar, elaborar atividades, como 

questionários, para a construção de gráficos. 

Este estudo será direcionado aos professores que lecionam as disciplinas de Geografia e 

Matemática, juntamente com alunos dos primeiros e terceiros anos do Ensino Médio, de uma 
escola do sul do estado de Minas Gerais. 

Por meio de um questionamento sobre a expectativa futura de vida dos alunos, a contar 

da data de aplicação da pesquisa.Os dados serão coletados por meio da aplicação de um 
questionário estruturado, elaborado pela professora de Geografia. 

A realização deste estudo não lhe(s) trará(ão) consequências físicas ou psicológicas. Em 

caso de dúvidas e para mais informações poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências da Saúde “Dr. José Antônio Garcia Coutinho”, que é 

o órgão que irá controlar a pesquisa do ponto de vista ético. O CEP funciona de segunda a sexta 

feira e o seu telefone é (35) 3449-2199, Pouso Alegre, MG. 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro para os devidos fins que fuiinformados(a) sobre esta pesquisa, estou ciente dos 
seus objetivos e relevância, assim como me foram retiradas todas as dúvidas. 

Mediante isto, concordo livremente em participar dela, fornecendo as informações 

necessárias. Estou também ciente que, se quiser e em qualquer momento, poderei retirar o meu 

consentimento deste estudo. 
Para tanto, lavro minha assinatura em duas vias deste documento, ficando uma delas 

comigo e a outra com o pesquisador (a). 

 
___________________, ___, ______________2017 

 

Participante: _______________________________________ 
Assinatura:_________________________________________ 

 

Pesquisador (a):_____________________________________ 

Assinatura:_________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

Termo de Assentimento 

 

Você é e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: 

“Aprendizagem Significativa: intervenção interdisciplinar entre Geografia e Matemática 

no Ensino Médio”, que tem como objetivo contribuir para que projetos interdisciplinares sejam 

reconhecidos como proposta de ensino significativo. 

Este estudo está sendo realizado por Maria Silvana da Silva, aluna do curso de Mestrado 
em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí, juntamente com a pesquisadora responsável 

e orientadora, Doutora Vânia dos Santos Mesquita. 

A coleta de dados terá a duração de dois meses, com término previsto para final de abril 

2018. Todas as informações obtidas ficarão sob a responsabilidade de Maria Silvana da Silva, 
pesquisadora, que trabalhará reunindo os dados dos(as) participantes deste estudo. Os resultados 

estarão à sua disposição, quando finalizada a pesquisa, e ficarão arquivados com a pesquisadora 

responsável por um período de cinco anos, e após esse tempo serão descartados de forma que 
não prejudique o meio ambiente. Este Termo de Assentimento encontra-se impresso em duas 

vias, sendo que uma cópia será arquivada pela pesquisadora responsável, e a outra será 

fornecida a você. 
Eu,____________________________________________________,portador(a) do 

documento de identidade ____________________, fui informado(a) do(s) objetivo(s) do 

presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações, e o(a) meu(minha) responsável legal poderá 
modificar a decisão da minha participação se assim o desejar. Tendo o consentimento do(a) 

meu(minha) responsável legal já assinado, declaro que concordo em participar deste estudo. 

Recebi uma cópia deste Termo de Assentimento e me foi dada a oportunidade de esclarecer as 
minhas dúvidas. 

 

Pouso Alegre, ____ de ______________ de 2018. 
 

Nome completo do(a) participante menor de idade:  

_________________________________________ 

 
Assinatura do(a)participante menor de idade: 

_________________________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora responsável: 

_________________________________________ 

Para possíveis informações ou esclarecimentos a respeito da pesquisa, você 

poderá entrar em contato com a secretária do CEP da Univás, pelo telefone (35) 3449-

9232, em Pouso Alegre – MG, no período das 08h às 12h e das 13h às 16h de segunda a 

sexta-feira. E-mail: rvideira@fuvs.br 

mailto:rvideira@fuvs.br
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APÊNDICE C 

 

Questionário Estruturado para a Prática Pedagógica 

 

Prezado participante, este questionário faz parte de uma pesquisa do Mestrado em Educação, da 

Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS), sobre Aprendizagem significativa: intervenção 

interdisciplinar entre Geografia e Matemática no Ensino Médio da Escola São Luiz Gonzaga. 

Sua colaboração é fundamental para contribuir que projetos interdisciplinares sejam 

reconhecidos como proposta de ensino significativo.  

Obrigada pela sua colaboração! 

 

Pedimos a sua atenção ao responder as perguntas. 

Escolha apenas 1 alternativa. 

 

1. Nessa Escola, você espera: 
( ) Ser preparado para ingressar na Universidade 

( ) Ser preparado para ter uma profissão no futuro  

( ) Ser preparado para aprender coisas práticas para o seu dia a dia 
 

2. Ser estudante desta Escola significa para você: 

( ) Ter mais chance para aprender 
( ) Ter mais chance de conseguir um emprego no futuro 

( ) Ter mais possibilidade de ser aprovado em vestibular no futuro 

( ) Concluir o Ensino Médio 

 
3. Durante as aulas que você frequenta em sua vida escolar, os seus professores, de maneira 

geral, dedicam a maior parte do tempo a: 

( ) Explicar assunto novo 
( ) Fazer leitura em grupo 

( ) Acompanhar as suas tarefas 

( ) Esclarecer as suas dúvidas 
 

4. Em relação aos professores que você teve, até hoje, você considera que: 

( ) A maioria não explicava bem e demonstrava pouco conhecimento sobre o conteúdo 

( ) A maioria demonstrava ter conhecimento sobre o conteúdo, mas não explicava bem 
( ) A maioria explicava bem e demonstrava ter conhecimento sobre a matéria 

 

5. De acordo com seus projetos e sua expectativa de vida no futuro, você espera: 
1 ( ) Ser dependente financeiramente e morar com os pais. 

2 ( ) Ser independente financeiramente e ter adquirido casa própria.  

3 ( ) Ter ascensão profissional, estar casado e ter filhos. 

4 ( ) Ter concluído um curso superior. 
5 ( ) Ter ascensão profissional. 

6 ( ) Ter ascensão profissional, ter cursado curso superior e pós-graduação. 

 
6. Para analisar e interpretar dados estatísticos por meio de gráficos e tabelas em situações de 

avaliações internas, externas ou naquelas em que lhe é solicitado, você considera que: 
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1 ( ) Não tenho dificuldades. 

2 ( ) Tenho pouca dificuldade. 

3 ( ) Tenho média dificuldade. 
4 ( ) Tenho muita dificuldade. 

 

7. Para construir, relacionar e interpretar dados estatísticos, por meio de gráficos, com dados que 

relacionem assuntos do cotidiano da sala de aula, em um projeto interdisciplinar entre as 
disciplinas de Matemática e Geografia, você considera que: 

1 ( ) Não tenho dificuldade. 

2 ( ) Tenho pouca dificuldade. 
3 ( ) Tenho média dificuldade. 

4 ( ) Tenho muita dificuldade. 
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APÊNDICE D 

 

Questionário de pesquisa complementardiscursiva 

 

Com os cordiais cumprimentos, eu, Maria Silvana da Silva, discente do Mestrado em 

Educação da Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS), e a minha orientadora,Profª. Drª. 

Vânia dos Santos Mesquita, da UNIVÁS, Pouso Alegre, MG, estamos realizando uma pesquisa 

intitulada:Aprendizagem Significativa: interdisciplinaridade entre Geografia e Matemática 

com alunos do Ensino Médio, com o objetivo principal decontribuirpara que projetos 

interdisciplinares sejam reconhecidos como proposta de ensino significativo. 

A pesquisa foi aplicada baseada na abordagem quali e quantitativa e por meio de uma 

Pesquisa Ação. O estudo foi direcionado aos professores que lecionam as disciplinas de 

Geografia e Matemática, em uma proposta interdisciplinar, com alunos dos primeiros e terceiros 

anos do Ensino Médio. 

Este questionário com perguntas abertas é um instrumento complementar de coleta de 

informações para a realização da pesquisa acima mencionada. Os dados referentes aos 

professores participantes da investigação aqui proposta serão exclusivos para a pesquisa em 

questão e de inteira responsabilidade do pesquisador, que garante anonimato e total sigilo, 

assegurando a privacidade das informações fornecidas. Fazem parte deste instrumento cinco 

questões abertas. 

Agradecemos imensamente sua participação. 

 

Pergunta 1:Como um projeto interdisciplinar envolvendo Matemática e Geografia pode 

contribuirpara um ensino significativo? 

 

Pergunta 2:Que tipo de interação a interdisciplinaridade de Geografia e Matemática 

promove entre alunos e também entre alunos e professores? 

 

Pergunta3:O projeto contribuiu para a formação de alunos participativos e críticos em sua 

própria construção do conhecimento? 

 

Pergunta4: Houve diálogo entre as disciplinas? 

 

Pergunta 5: Os participantes podem revelar dados que permitam demonstrar, por meio de 

estatística, a relação entre ensino e a aprendizagem significativa? 
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ANEXO A 

 

Parecer consubstanciado do CEP 
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TERMO DE PERMISSÃO PARA PUBLICAÇÃO 

(CESSÃO DE DIREITOS) 

 

Declaro, com este Termo, permitir a publicação da dissertação de minha autoria 

pela Universidade do Vale do Sapucaí, em versão eletrônica e  

(para fins de uso exclusivamente acadêmico) a ser disponibilizada no site oficial dessa 

Universidade.  

 

Título da dissertação: Prática pedagógica interdisciplinar entre Geografia e 

Matemática no Ensino Médio 

 

Autoria: Maria Silvana da Silva    

 

 

Por ser verdade, assino o presente Termo em meu nome.  

 

 

Assinatura: 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

Pouso Alegre, _____de _________________ de ______. 

 

 

 

 


