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Resumo: A interdisciplinaridade baseia-se na interação de disciplinas com objetivos claros para motivar 

alunos ao conhecimento. O objetivo deste artigo foi analisar a prática pedagógica interdisciplinar na 

Escola Estadual Jupira Guimarães Bondervalle -Paraná, a partir de resultados no processo de ensino e 
aprendizagem segundo a concepção dos professores. Bem como identificar o significado atribuído pelos 

professores sobre o conceito de interdisciplinaridade e o fazer da prática pedagógica no cotidiano escolar 

no que se refere aos espaços de construção do trabalho interdisciplinar na referida escola, procurando 

diagnosticar as dificuldades encontradas pelos docentes no tocante as condições de trabalho voltadas à 

prática interdisciplinar. Para a pesquisa utilizou-se de um questionário aberto com os professores e 

profissionais ligados à educação. Diante desse pressuposto, observou-se um enriquecimento na 

aprendizagem, comunicação e inter-relacionamento. Verificou-se uma busca pelos educadores de 

trabalhar de forma interdisciplinar principalmente por meio de projetos. Pôde-se constatar que a 

interdisciplinaridade ainda é um conceito aceito, porém longe de ser a prática cotidiana.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Muito se escreveu e discutiu acerca da interdisciplinaridade. No entanto, ainda 

não temos um conceito capaz de unir o pensamento dos epistemólogos, filósofos e 

educadores. No Brasil, as ideias de Gusdorf, Jantsch e Piaget sobre a questão disciplinar 

foram divulgadas principalmente devido a obra de Hilton Japiassú, em seu livro 

Interdisciplinaridade e Patologia do Saber, onde descreve que a interdisciplinaridade 

deverá ser procurada na negação e na superação das fronteiras disciplinares.                    

(JAPIASSU, 1970 (p.74-75). Pode-se dizer que Japiassú e Ivani Fazenda são os 

responsáveis pela veiculação do tema no Brasil.  
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Para Fazenda (2001, p.17) ―as formas de conhecimento se interligam, não 

apenas se aprende ou se ensina, devemos exercer o saber, vivenciá-lo, desta forma o 

conhecimento de nenhuma forma é em si racional‖. Japiassú, identifica quatro níveis 

progressivos: multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade 

chegando a transdisciplinaridade, a seguir elencados. 

Multidisciplinaridade define-se como a gama de disciplinas que se propõem 

simultaneamente, mas sem fazer aparecer as relações que possam existir entre elas; 

destina-se a um sistema de um só nível e de objetivos múltiplos, mas sem nenhuma 

cooperação. Á Pluridisciplinaridade é  justaposição de diversas disciplinas, situadas  

geralmente no mesmo nível hierárquico e agrupadas de modo que façam aparecer as 

relações existentes entre elas; destina-se a um tipo de sistema de um só nível e de 

objetivos múltiplos, onde existe cooperação, mas não coordenação. 

Transdisciplinaridade seria a coordenação de todas as disciplinas e interdisciplinas do 

sistema de ensino inovado, sobre a base de uma axiomática geral destina-se a um 

sistema de nível e objetivos múltiplos — há coordenação com vistas a uma finalidade 

comum dos sistemas. Interdisciplinaridade é a interação existente entre duas ou mais 

disciplinas. Essa interação pode ir da simples comunicação de idéias à integração mútua 

dos conceitos diretores da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos 

procedimentos, dos dados e da organização referentes ao ensino e à pesquisa                   

(JANTSCH, 1997). 

Outros autores definem interdisciplinaridade como a simples comunicação de 

ideias até a integração dos conceitos fundamentais e da teoria do conhecimento, da 

metodologia e dos dados da pesquisa, é a interação entre duas ou mais disciplinas 

(Zabala, p.143, 1998). Ou a cooperação entre várias disciplinas capaz de provocar 

intercâmbios reais, isto é, existe verdadeira reciprocidade nos intercâmbios e, 

consequentemente, enriquecimento mútuo (PIAGET APUD SANTOMÉ, 1998, p.70)  

Os parâmetros curriculares nacionais colocam a interdisciplinaridade como 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 sentida pelas escolas, 

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

uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais um olhar, talvez vários. Explicação, 

compreensão e intervenção são processos que requerem um conhecimento que vai além 



da descrição da realidade, mobiliza competências cognitivas para deduzir, tirar 

inferências ou fazer previsões a partir do fato observado. Coloca ainda que para a 

observância da interdisciplinaridade é preciso entender que as disciplinas escolares 

resultam de recortes e seleções arbitrarias, historicamente constituídas, expressões de 

interesse e relações de poder que ressaltam, oculta ou nega saberes (PCN-ENSINO 

MÉDIO. BRASÍLIA: 2002, p.88,89). 

Sendo assim a interdisciplinaridade é uma prática onde o professor deixa de ser 

detentor do conhecimento, onde a educação deixa de ser formal, a escola deixa de ser 

transmissora de cultura e passam a vivenciar experimentar e construir os saberes de 

forma mútua onde tanto professor e o aluno são agentes de pesquisa, do saber e da 

busca do conhecimento, não mais de forma sistematizada. 

O conceito que Japiassú , vem de encontro à história da Educação do Campo que 

ainda está em construção. Comparação que pode ser realizada, uma vez que esta 

Educação surgiu da necessidade de atender a demanda do povo do campo e para o 

campo, sem aliená-lo e ainda que ele seja o sujeito que assume e exerce seus direitos, 

educação essa negada por muito tempo.   

No Brasil a Educação do campo começou a ser pensada a partir da nova Lei de 

Diretrizes e base da Educação, isso na metade da década de 1990, lei essa que foi 

emblemática para a reorganização atual da estrutura educacional, a lei n. 9.394/1996 - a 

chamada LDB (Brasil, 1996) -, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (Brasil, 

1997a, 1997b) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) (BRASIL, 1998c). 

Seguiram-se a ela decretos, pareceres e orientações, apesar de suas contradições, fora de 

suma importância para novas adequações e reformulações para a organização 

educacional.  A LDB tornou-se a principal referência para a organização da educação 

formal no Brasil, da educação infantil até o ensino superior (SAVIANI, 1997) 

 Esta pesquisa objetivou analisar a prática pedagógica interdisciplinar na Escola 

Estadual Jupira Guimarães Bondervalle estado do Paraná, a partir de resultados no 

processo de ensino e aprendizagem segundo a concepção dos professores. Bem como 

identificar o significado atribuído pelos professores sobre o conceito de 

interdisciplinaridade e o fazer da prática pedagógica no cotidiano escolar no que se 

refere aos espaços de construção do trabalho interdisciplinar na referida escola, 

procurando diagnosticar as dificuldades encontradas pelos docentes nas condições de 

trabalho  interdisciplinar na escola; 



 Para a realização desta pesquisa usou-se como referência Thiollent (2009), ela se 

caracteriza por uma pesquisa de natureza qualitativa e que busca as informações por 

meio de questionário, o autor sugere que se façam entrevistas semiestruturadas, 

inclusive com perguntas bem abertas. Foram entrevistados quatro professores da área de 

matemática, história, português e ciências, respectivamente, a pedagoga e a diretora da 

Escola Estadual do Campo Jupira Guimarães Bondervalle, totalizando uma amostragem 

de seis profissionais ligados à área da educação. Esse número de participantes se 

justifica em função do número de profissionais que estavam na escola no dia da visita e 

se disponibilizaram a contribuir com o presente trabalho. A entrevista foi realizada de 

forma coletiva a partir de um roteiro com três questões abertas com a intenção de reunir 

opiniões que visem compreender a concepção dos professores a respeito da 

interdisciplinaridade, elaboração de projetos e a aplicabilidade destes, bem como as 

dificuldades que os mesmos encontram em trabalhar de forma interdisciplinar. Nesta 

perspectiva, a partir dos principais fatores levantados pelos entrevistados, as discussões 

a seguir se estruturaram a partir de três grandes questões: a contextualização da Escola 

Estadual do Campo Jupira Guimarães 

 

 

2. A ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO JUPIRA GUIMARÃES 

BONDERVALLE E SUA HISTÓRIA 

 

A Escola Estadual do Campo Jupira Guimarães Bondervalle, ensino 

fundamental, situada no distrito de Coronel Firmino Martins – Rincão Torcido, 

jurisdicionado ao Núcleo de Educação de Pato Branco pertencente ao Município de 

Clevelândia, Estado do Paraná. A escola localiza-se na zona rural do município, é de 

porte pequeno e atende ao ensino fundamental anos finais, com aproximadamente 70 

alunos e 8 professores de áreas afins, uma pedagoga e uma diretora geral. 

A Escola foi criada pela Lei Municipal número 880/80 de 11 de março de 1980 

com o nome de Grupo Escolar Bento Munhoz da Rocha Netto. Em 03 de maio de 1994 

passou a jurisdição do Governo do Estado do Paraná denominando - se ―Escola 

Estadual Jupira Guimarães Bondervalle‖, nome em homenagem a uma professora. Hoje 

a Escola atende o ensino fundamental séries finais no período matutino. No período 

vespertino atende o ensino fundamental séries iniciais, este subsidiado pelo Município. 



Sendo a manutenção desta em dualidade Estado/Município, bem como o transporte dos 

alunos. Os alunos que frequentam a escola são moradores do Distrito e comunidade 

circunvizinhas. Os alunos vêm de famílias de vários segmentos; uns são filhos de peões 

de fazendas, alguns são filhos de funcionários de uma empresa próxima ao Distrito; 

outros os pais só residem na comunidade e trabalham na cidade, seja no Estado do 

Paraná, ou no Estado de Santa Catarina, pois a comunidade fica na divisa entre os dois 

estados. É possível considerar que a estrutura física da escola é boa, atende as 

necessidades dos educando, com laboratório de informática e projeto de horta no contra 

turno. 

 

2.1 Avanços e Desafios para o Trabalho Interdisciplinar na Sua Prática 

 

A interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os 

especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um mesmo 

projeto de pesquisa, fato que se observa nesta escola a partir do desenvolvimento de 

vários projetos escolares, todos voltados a interdisciplinaridade. (JAPIASSÚ-1970, 

p.74). 

Para Ivani Fazenda (1979) a educação passa por momentos de grandes 

questionamentos, principalmente na prática de ensino, onde se evidencia a necessidade 

de mudanças em seus mais diversos âmbitos. Em busca de uma educação mais completa 

para o educando, fala-se em reforma no ensino superior, preparando-o para atender 

demandas de mercado e para cidadania. E dessa necessidade a interdisciplinaridade 

surge como prática que pode viabilizar uma educação mais ampla, rompendo com 

velhos paradigmas. Zabala (1998, p.28) afirma que: ―Educar quer dizer formar cidadãos 

e cidadãs, que não estão parcelados em compartimentos e estanques, em capacidades 

isoladas‖. 

Este conceito supracitado observou-se na Escola Jupira Guimarães Bondervalle 

quando ao discutirem os impactos do trabalho interdisciplinar os professores e a equipe 

observaram que é necessário fazer algo diferente, novo, que melhore a realidade e que 

traga novas oportunidades para o futuro dos alunos em sua comunidade. Relatam que a 

motivação eleva o desenvolvimento dos alunos, que respondem de forma positiva por 

sentirem-se valorizados e que a comunidade escolar tem o dever de proporcionar aos 

alunos saberes que eles possam levar até o seu meio familiar proporcionando e 



oportunizando o desenvolvimento de todos, com isso abrindo horizontes onde ele 

próprio é o agente da mudança. Também que o estar na escola deve se tornar a extensão 

daquilo que se necessita em uma comunidade. 

Quando os educadores foram questionados sobre o que entendem por 

interdisciplinaridade, e se aplicam esta metodologia na escola, foram unanimes em 

responder que ainda necessitam de muita orientação de como planejar as atividades 

(conteúdos), considerando e respeitando o ambiente onde a escola está inserida, 

organização do trabalho e relação com o meio ambiente e o contexto do trabalho com o 

educando. Sentem necessidade de uma preparação formativa mais ampla, inclusive mais 

específica voltada à educação do campo, diferente da escola urbana, pois os professores 

atuam em ambas, com as mesmas disciplinas.  

Isso vem de encontro com o proposto por Fazenda, que diz que a 

interdisciplinaridade nas escolas pode ser um dos caminhos para superar o trabalho 

pedagógico fragmentado. Conforme Fazenda (1994, p. 62-63), ―a tendência em olhar a 

sala de aula sob uma única e determinada perspectiva acarreta sérias limitações, quer no 

referente às análises, quer nas sínteses enunciadas [...] colocar em dúvida teorias 

construídas a partir de uma atitude disciplinar não significa isolá-las ou anulá-las, mas 

enfatizar nelas o seu caráter de provisoriedade. Essa provisoriedade justifica-se pela 

complexidade dos fenômenos envolvidos nas ocorrências de sala de aula. A atitude 

interdisciplinar visa, nesse sentido, uma transgressão aos paradigmas rígidos da ciência 

escolar atual, na forma como vem se configurando, disciplinarmente‖. Fazenda (1994, 

p.84-88), descreve os seis fundamentos de uma prática docente interdisciplinar, quatro 

destas merecem destaque: - primeiro: a parceria – ―consiste numa tentativa de incitar o 

diálogo com outras formas de conhecimento a que não estamos habituados, e nessa 

tentativa a possibilidade de interpenetração delas‖. Para a autora, a parceira surge como 

necessidade de troca; da solidão dos profissionais em relação às instituições que  

habitam; como condição de sobrevivência do conhecimento educacional. Ela é ―a 

possibilidade de consolidação da intersubjetividade – a possibilidade de que um pensar 

venha a se complementar no outro‖. Segundo: o perfil de uma sala de aula 

interdisciplinar – ―A sala de aula é o lugar onde a interdisciplinaridade habita‖, a 

autoridade é conquistada; a obrigação é alternada pela satisfação; a arrogância pela 

humildade; a reprodução pela produção de conhecimento; diferença no espaço 

arquitetônico e na organização do tempo; - terceiro: alicerces do projeto interdisciplinar 

– a interdisciplinaridade decorre mais do encontro entre indivíduos do que entre 



disciplinas; pressupõe a presença de projetos pessoais de vida: ―O projeto, a 

intencionalidade, o rigor características fundamentais de uma forma de pensar e de agir 

interdisciplinares, infelizmente em muitos casos, têm sido substituídas pela 

improvisação e pelo non sense‖; - quarto: possibilidade de efetivação de pesquisas 

interdisciplinares – para a autora, ―aprender a pesquisar fazendo pesquisa, é próprio de 

uma educação interdisciplinar‖. Assim, a interdisciplinaridade é reconhecida como uma 

categoria de ação. Uma das proposições deste documento é desenvolver uma cultura de 

―indagações‖ que leve à superação do modo tradicional, autoritário e enciclopédico do 

fazer pedagógico‖. A pesquisa é um dos caminhos sugeridos na elaboração de 

encaminhamentos metodológicos na educação do campo. Ela pode se dar no plano 

individual ou coletivo, mediante o diálogo, a indagação, o registro e a sistematização 

das informações como aspectos essenciais da mesma. 

Assim sendo, se sugere prática interdisciplinar como possibilidade de mudanças na 

educação, começando pela Universidade que apresenta um saber didático disciplinar e 

neste contexto a inquietude é quanto à aceitação desta prática por parte dos envolvidos 

no intuito de uma formação do homem integral. Entende-se que para tal proposição se 

torna realidade é perceber-se interdisciplinar. Ainda podemos nos reportar ao relato de 

Hilton Japiassú (1970) quando ele diz que a interdisciplinaridade acontece na busca de 

alternativas para superar as disciplinas, na negação e na superação das fronteiras 

disciplinares, com esta pesquisa podemos  confirmar a afirmativa deste autor, visto que 

a partir do questionário e em análise da discussão com os profissionais ligados ao meio 

escolar percebemos a importância de superarmos as dificuldades que cada disciplina 

traz em si, e voltarmos a uma nova prática pedagógica com foco na inserção da 

interdisciplinaridade.  

Quando os professores, pedagoga e diretora da referida escola foram 

questionados sobre os impactos do trabalho interdisciplinar na aprendizagem, 

responderam que consideram positivos os resultados obtidos e que a escola está 

desenvolvendo uma variabilidade de projetos de forma interdisciplinar, os temas 

desenvolvidos são: a Páscoa, onde na disciplina de matemática a professora está 

trabalhando as figuras geométricas, área, perímetro. Já na disciplina de artes 

desenvolvem-se a habilidade de desenhos, pintura, cores. No português, várias formas 

de textos relacionados a esse tema, na disciplina de história estão explorando a história 

da páscoa e na disciplina de religião aborda-se a ressurreição. Em ciências dentro dos 

símbolos trabalham-se os seres vivos, agricultura (plantio) e em geografia o perímetro 



urbano e rural, a localização das celebrações dentro da comunidade e qual religião 

predomina na comunidade. 

Analisando este projeto podemos dizer que a interdisciplinaridade está 

acontecendo conforme a definição de Zabala 1998, onde ele cita que esta prática vai da 

comunicação até a formalização do conhecimento.  

Ainda dentre os projetos há uma preocupação quanto a localização da escola 

envolvendo disciplinas como a geografia, história, português e arte com o objetivo de 

situar e relacionar o espaço escolar e familiar, demonstrando uma vez mais a 

aplicabilidade da interdisciplinaridade. 

A escola também encontra-se planejando os projetos que serão desenvolvidos na  

Copa do Mundo, onde todas as disciplinas vão trabalhar assuntos relacionados ao 

evento. O objetivo é que cada professor explore de alguma forma o tema, dentro da 

especificidade do seu conteúdo, isso será realizado de acordo com o ano que os alunos 

estão inseridos (pois algumas disciplinas tem mais de um conteúdo que será explorado 

com esse projeto, como é o caso de educação física). No final do projeto será feito uma 

grande exposição dos trabalhos desenvolvidos a toda a comunidade escolar e local, 

reforçando a interdisciplinaridade no meio escolar. 

A Secretaria de Educação disponibiliza o projeto horta escolar, no horário do 

contraturno, os professores das disciplinas de português, matemática, ciências, artes e 

geografia colaboram em sala de aula os conhecimentos teóricos necessários de 

fundamentação, e a professora do projeto põe em prática o trabalho no campo, o 

planejamento para a realização do projeto é feito em conjunto. 

Uma questão abordada pelos professores referente ao desenvolvimento dos 

projetos é quanto a viabilidade da realização das atividades em função desta escola ser 

pequena, estruturada. E ainda contam com o apoio integral da direção, equipe 

pedagógica e das famílias, as quais são bem participativas e apoiam tudo o que for para 

o enriquecimento e desenvolvimento dos filhos. 

Com esses relatos vê-se que os professores estão buscando práticas pedagógicas 

diferentes para atender as necessidades dos alunos, respeitando seu ambiente familiar, 

valorizando suas habilidades e instigando para que busquem o conhecimento de forma 

continuada, colaborando assim para motivar os alunos à pesquisa, buscando aprofundar 

seus saberes sempre dentro do contexto tanto educacional, familiar, social e 

profissional, pois dessa forma não deixam de ensinar o conhecimento da ciência, e 

também  evitam que estes abandonem outras referências de produção de conhecimento. 



Levando-se em consideração o pensamento de Caldart (2004, p.26) que coloca que para 

pensar a educação do campo, torna-se necessário definir o No e Do campo. No 

(pronome), quer dizer o direito a educação do sujeito no seu local de habitação, e o Do 

(preposição), é que a educação tem que ser pensada na comunidade, a participação 

vinculada a sua cultura e ás suas necessidades humanas. 

Ainda Caldart (2003), coloca que a Escola deve ser vista como um espaço de 

construção do ser humano, ou seja, pensá-la onde o processo de desenvolvimento 

humano acontece de modo intencionalmente planejado, conduzido e refletido. 

Dentre os pontos positivos supracitados entre a gama de conteúdos voltados a 

projetos que realizam a interdisciplinaridade, observa-se algumas dificuldades como a 

falta de tempo para discutirem e elaborarem o planejamento,  visto que há professores 

que não se encontram na escola no momento das discussões e a hora atividade são feitas 

em diferentes horários, o que resulta numa sobrecarga da  equipe pedagógica. 

  Nota-se a partir da discussão entre os participantes da pesquisa a habilidade de 

inserir os mesmo gradativamente, isso ocorre quando professores procuram outras 

disciplinas para que juntos trabalhem, complementando-se e tendo como objetivo a 

fixação de forma mais ampla da aprendizagem.  Ainda há um reforço ao que se refere as 

disciplinas trabalhadas em sala de aula, visto que os alunos passam a analisar mais 

criticamente à forma com que os mesmos se co-relacionam. Isso acabou dando início a 

discussão e o envolvimento da equipe pedagógica, pois tinham necessidade de estarem 

dialogando, uma vez que, trabalham o mesmo conteúdo com abordagem dirigida a sua 

disciplina, com seus objetivos específicos. 

 

2.2 Impactos do Trabalho Interdisciplinar na Aprendizagem 

 

Nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná diz que, a intervenção 

pedagógica deve-se ajustar ao que os alunos conseguem realizar em cada momento de 

sua aprendizagem, para se constituir verdadeira ajuda educativa. O conhecimento é 

resultado de um complexo processo de modificação, reorganização e construção, 

utilizado pelos alunos para assimilar e interpretar os conteúdos escolares. 

  Segundo os profissionais da escola há relatos de mudanças no comportamento 

estudantil em grande maioria dos alunos, de pequenos gestos a grandes mudanças. A 



autoestima elevou – se, pois todos são pesquisadores e coautores do resultado obtido os 

quais sempre foram positivos. 

Em uma situação relatada pela pedagoga da escola um menino com sérios 

problemas de comportamento no âmbito escolar, e de difícil contato com a família, que 

em certo momento chegara até mesmo a agredir fisicamente a pedagoga, após a 

mudança na prática escolar através de projetos interdisciplinares e ajuda técnica, 

apresentou avanços importantes. Atualmente é um aluno que frequenta assiduamente a 

escola, melhorou seu comportamento e seu aprendizado, encontra-se inserido aos 

projetos, pesquisando e colaborando com a escola. Este relato reforça a citação feita nas 

Diretrizes Curriculares da Educação do campo  onde coloca que por mais  estruturada e 

amparada pedagogicamente a escola, com presença do professor e dos próprios colegas, 

nada substituirá a atuação do próprio aluno na construção de sua aprendizagem. A 

escola preocupada em fazer com que os alunos desenvolvam capacidades ajusta sua 

maneira de ensinar e seleciona os conteúdos de modo a auxiliá-los a se adequarem às 

várias vivências a que são expostos em seu universo cultural; considera as capacidades 

que os alunos já têm e as potencializa; preocupa-se com aqueles alunos que encontram 

dificuldade no desenvolvimento das capacidades básicas. 

     Os profissionais da educação, desta escola do campo mostram-se satisfeitos com os 

resultados obtidos, após a prática da interdisciplinaridade, pois houve mudança na 

aquisição do conhecimento, e eles enquanto professores deixaram de repetir conteúdos e 

os alunos passaram a ser construtores de seu conhecimento.  

Aprender é uma tarefa árdua, na qual se convive o tempo inteiro com o que 

ainda não é conhecido. Para o sucesso da empreitada, é fundamental que exista uma 

relação de confiança e respeito mútuo entre professor e aluno, de maneira que a situação 

escolar possa dar conta de todas as questões de ordem afetiva. Mas isso não fica 

garantido apenas e exclusivamente pelas ações do professor, embora sejam 

fundamentais dada a autoridade que ele representa, mas também deve ser conseguido 

nas relações entre os alunos. O trabalho educacional inclui as intervenções para que os 

alunos aprendam a respeitar diferenças, a estabelecer vínculos de confiança e uma 

prática cooperativa e solidária (PCNs, 1997).  

O profissional envolvido com o desenvolvimento do aluno,  estabelece vínculo 

de respeito e confiança, dando a este tarefas para desenvolver sua autonomia, seus 

saberes, e que seja autor do seu conhecimento. 

 



 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A construção das Diretrizes Curriculares da Educação do Campo no Estado do 

Paraná representa um passo importante na afirmação da educação como um direito 

universal. Pois sugere que o professor ao planejar, pense na realidade do aluno do 

campo, que sua pratica educativa organize-se de forma a valorizar os saberes do aluno, 

que vão ter na escola um trabalho educativo com sentido em suas vidas. O estudo e a 

construção das Diretrizes deu a liberdade ao professor de reformular sua pratica 

pedagógica, e também tenham condições de apropriar-se das riquezas que o campo 

possa oferece à ampliação dos conhecimentos escolares. 

Os sujeitos do campo têm direito a uma educação pensada, desde o seu lugar e 

com a sua participação, vinculada a sua cultura e as suas necessidades humanas e 

sociais. Sendo assim, as Diretrizes Curriculares da Educação do Campo denotam um 

importante instrumento para a construção de uma educação pública e gratuita de 

qualidade, presente e que respeite e valorize a diversidade humana, contribuindo assim 

com a construção de uma sociedade cada vez mais justa e solidária (Diretrizes 

Curriculares da Educação do Campo do Estado do Paraná- PARANÁ, 2006). 

Percebe-se que a prática da interdisciplinaridade, que está sendo desenvolvida na 

escola em questão, vem de encontro ao atendimento educacional, necessário à 

valorização do povo do campo, com seus saberes e desenvolvimento  destes, para 

aquisição de conhecimentos científicos, necessários para o enriquecimento humano e 

social. Certamente, devido ao porte da escola torna-se viável a elaboração e 

desenvolvimento de projetos, onde é respeitado o saber e o despertar do aluno. O que  

torna-se mais complexo em escolas/colégios de médio e grande porte. Soma-se ainda, 

em alguns casos, a  falta de oportunidades voltadas à formação de professores, incluindo 

discussões capazes de abordar a interdisciplinaridade e outras possibilidades de avanços 

ao trabalho docente. A educação necessita ser repensada começando pela formação no 

ensino superior para formar novos conceitos em futuros professores para que realmente 

as mudanças aconteçam. Paulo Freire em seu livro Pedagogia da Autonomia (1996, 

p21), parte da premissa de que não existe docência sem discência, discutindo os saberes 

indispensáveis à prática docente de educadores críticos e progressistas, alertando que 

alguns desses saberes são também necessários aos educadores conservadores, porque 



são ―saberes demandados pela prática educativa em si mesma, qualquer que seja a 

opção política do educador ou educadora‖. 

A aplicabilidade da interdisciplinaridade na Escola Jupira Guimarães 

Bonvervalle, aponta algumas dificuldades para sua elaboração e execução, as quais não 

foram empecilho aos professores, ao contrário, as dificuldades encontradas no trabalho 

tem servindo de exemplos para estarem se melhorando e melhorando seus projetos. 

Também despertando o interesse e a necessidade para busca de conhecimento a cerca da 

fundamentação da prática interdisciplinar. Na aplicabilidade percebe-se o envolvimento 

dos professores, assim como a valorização do saber do aluno, influenciando estes, 

associarem o saber existente a novos conhecimentos, despertando a curiosidade para a 

busca de respostas que sejam de interesse e necessárias para evolução deste, no campo e 

para o campo.  

Os encontros com todos os profissionais da educação da escola é muito raro, 

mas nem por isso desistiram dos projetos, estão conduzindo-os com o apoio do 

pedagogo e da direção, os quais fazem a ponte e apóiam o desenvolvimento dos projetos 

por considerarem que perceberam o interesse dos alunos em buscarem os saberes com 

isso mudando comportamento tanto escolar como social.   

A DCE do Estado coloca que a Educação do Campo é uma política pública que 

nos últimos anos vem se concretizando no Estado do Paraná, assim como no Brasil. 

Uma política pública pensada, mediante a ação conjunta de governo e sociedade civil 

organizada. Caracterizada como o resgate de uma dívida histórica do Estado aos sujeitos 

do campo.  

Após este estudo pode-se pensar a educação do campo no município de 

Clevelândia com respeito, pois é um município que tem sua história e riqueza a partir do 

campo. É necessário respeitar esse povo que esta fomentando o desenvolvimento 

econômico. O respeitar aqui é ofertar condições de desenvolvimento educacional no seu 

espaço, para que melhore e permita sua evolução em conhecimento. 

Ao pensar a educação do campo com a valorização que o camponês merece, é 

necessário respeitar seu conhecimento e sua pratica de vida, e a partir disto, juntos 

escola e comunidade evoluírem. Pois a educação tem que pensar o homem como ser 

humano, social e responsável. Para isso acontecer é necessário que os professores que 

atuam com a educação do campo tenham essa visão de respeito com o povo que no 

campo vive, e que a educação formal vai aliená-lo. 



Uma das práticas educativas viáveis para que aconteça essa educação com 

respeito ao camponês, é a interdisciplinaridade. Com ela há uma valorização dos saberes 

e uma motivação para conhecer mais. Esse conhecimento não vem fora de contexto, 

pois são planejadas a partir dos conteúdos contextualizados com seu cotidiano, tendo 

como objetivo a construção gradativa do conhecimento. 

Para que as escolas do campo façam uso desta prática pedagógica, é necessário 

que o professor que lá atua conheça-a, e se disponha a usá-la. É necessário estudo, 

disposição e abertura por parte dos professores para organizarem os projetos. Devem ter 

bom relacionamento pessoal, serem coesos em seus objetivos, saberem avaliar e aceitem 

se necessário a mudança de objetivos; e principalmente humildades para darem e 

receberem juntos. É necessário estabelecer uma relação de respeito mútuo. Para que isso 

se concretize é importante oportunizar formação aos profissionais que atuam  nas escola 

do campo. 
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