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Resumo: O Currículo do Estado de São Paulo e os materiais auxiliares Caderno do Professor e 
Caderno do Aluno são as bases prescritas e planejadas oficiais para as escolas públicas 
estaduais paulistas desde 2009. Este trabalho faz uma análise qualitativa do currículo e material 
oficiais, onde busca-se estabelecer as possibilidades de um ensino interdisciplinar a partir de 
conteúdos de geologia e geociências. Para isso foram selecionados inicialmente, no Currículo 
do Ensino Médio na disciplina de Geografia, os conteúdos com temas referentes ao ensino de 
geologia e geociências, já que são próprios para desenvolver: um raciocínio 
sistêmico/complexo, uma noção global do planeta e de inter-relação das suas diferentes esferas 
e trabalhar a interdisciplinaridade prescrita e desejada no currículo do estado de São Paulo. O 
desenvolvimento desses raciocínios e da interdisciplinaridade são necessários na formação de 
um cidadão com consciência planetária capaz de formatar resoluções perante situações-
problema e mobilizar os saberes aprendidos durante a escolarização básica. Após selecionados 
e verificados os conteúdos de geologia e de geociências existentes na disciplina de Geografia, 
tentou-se estabelecer uma relação com as seguintes disciplinas: Física, Química e Biologia e 
foram verificadas as possibilidades de um trabalho interdisciplinar a partir dos temas geológicas 
e seus conteúdos. Na disciplina de Geografia os conteúdos geológicos estão presentes no 3º e 
4° bimestres da 1ª série e 4º bimestre da 2ª série e podem ser trabalhados em conjunto com a 
disciplina de Física (no 2º bimestre da 2ª série – Clima e processos envolvendo trocas 
energéticas do planeta). Contudo, no conteúdo Universo, Terra e Vida (3° e 4º bimestres da 1ª 
série) a evolução do universo e do planeta aparecem de forma desconexas. Nas disciplinas de 
Química e Biologia existem algumas possibilidades de trabalho interdisciplinar na 1ª série para 
a compreensão das transformações e evolução das esferas inorgânicas do planeta e sua 
relação com o desenvolvimento da vida, contudo os conteúdos ocorrem de formas desconexas 
com a própria evolução e história do planeta. Na 3ª série, as disciplinas de Química e Biologia 
poderiam ainda complementar ou retomar os temas geológicos ao tratar assuntos relacionados 
a utilização de recursos naturais, problemas ambientais e sociedade, porém é verificado 
novamente uma aparente desconexão entre a forma de trabalhar esses conteúdos durantes as 
atividades apresentadas nas situações de aprendizagem, assim como as competências e 
habilidades desenvolvidas nessas atividades. De uma forma geral é possível perceber a 
ocorrência de temas geológicos nas diferentes disciplinas e possibilidades para realização de 
atividades interdisciplinares de forma que as disciplinas se complementem, revisem e retomem 
tais conteúdos, porém parte das competências e habilidades a serem desenvolvidas nessas 
disciplinas e a forma utilizada para desenvolver os conteúdos nas situações de aprendizagem 
existentes no caderno do aluno não colaboram para a aplicação dessa possível 
interdisciplinaridade o que também inviabiliza o desenvolvimento de uma noção global do 
planeta e de uma formação mais completa do cidadão em relação ao meio em que vive.  
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