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CONTRIBUIÇÕES DO ESNINO DE GEOGRAFIA NAS ESCOLAS DO 
CAMPO 

 

Nubia Luiza Chaves da Rosa Pazinato1 

 

Resumo 
Este artigo teve como objetivo analisar como o surgimento das Escolas do Campo contribuem para a formação 
humana. Para isso realizou-se uma pesquisa bibliográfica para selecionar autores que abordavam a formação das 
escolas do campo, seu papel e o papel do professor de Geografia nestas escolas. Tal pesquisa é importante para 
que compreendamos que o ensino pode contribuir para a formação humana, pois as diferentes experiências que 
ocorrem nas escolas, sejam elas as práticas pedagógicas como aprender a ler e escrever e demais situações 
problematizadoras envolvem o aluno no processo de emancipação, onde será capaz de entender o mundo e 
transformá-lo por meio da assimilação das relações entre homem e natureza. Conclui-se que o estudo da ciência 
geografia é fundamental para a construção de identidade no educando, a fim de que se reconheça enquanto sujeito 
inserido em uma comunidade que luta pelo direito a terra e pelo acesso à escola e ao conhecimento cientifico 
historicamente produzido. 
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Introdução 

Esta pesquisa procurou evidenciar as contribuições que uma escola localizada no campo 

pode trazer à comunidade local, já que esta tem um papel para com a sociedade que é o 

compartilhar saberes científicos, incluir os estudantes ao meio do qual pertencem e, 

principalmente, permitir a formação humana dos envolvidos, isso porque a instituição escolar 

torna-se o ambiente onde diversos saberes são postos em debate e, o professor como mediador, 

ou seja, como alguém que orienta e encaminha o processo de ensino, deve criar condições para 

que “pré-conceitos” sejam superados a fim de que um novo conhecimento seja construído. 

Este artigo teve como objetivo analisar como o surgimento das Escolas do Campo 

contribuem para a formação humana, tendo o professor de Geografia como mediador do 

processo de ensino-aprendizagem. Para tanto desenvolver-se- á esta pesquisa a fim de enunciar, 

que a presença de uma Escola do Campo pode contribuir para a formação dos estudantes, seja 

criticamente, cientificamente e socialmente, permitindo a transformação do meio em que vivem 

e contribuindo para a formação humana dos sujeitos envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem. A pesquisa foi realizada no decorrer do curso de Geografia – Licenciatura pela 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE. Sua natureza de análise explorou 

quais as contribuições das Escolas do Campo para a formação humana tendo o professor como 
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mediador do ensino de Geografia, para isso se utilizou de questionários aplicados com 

professores de Geografia que atuam na Escola Básica Municipal José Maria – EMEB, 

localizada no município de Abelardo Luz – Santa Catarina. 

É necessário entender as dinâmicas que envolvem o processo de ensino nas Escolas do 

Campo e verificar como o professor possibilita a assimilação do conteúdo, e auxilia na 

construção de uma identidade de pertencimento ao lugar, este se reconhecerá assim como 

sujeito no seu tempo e espaço, promovendo sua emancipação, que resultará em mudanças em 

sua práxis que repercutirão em resultados na comunidade de que faz parte, já que a escola deve 

contribuir para a formação humana e esta deve ter reflexo social. 

Concluiu-se com esse estudo que a inserção do aluno na Escola do Campo permite que 

este se reconheça enquanto sujeito histórico-crítico, capaz de compreender os fenômenos que 

ocorrem no espaço e permite que se identifique enquanto membro de uma comunidade marcada 

por lutas de acesso a terra e direito a escola, pois a socialização de saberes tem por objetivo 

final promover a emancipação do sujeito, configurando um novo olhar sobre as lutas sociais, 

seus direitos e deveres, pois a escola do campo é fruto de um movimento social. 

 

Uma análise das Escolas do Campo 

 Para o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) 2016, pode-se 

compreender o termo acampar como um ato antigo, que acompanha o homem com o passar dos 

tempos, sendo assim entende-se acampar como a atividade na qual um grupo se instala em 

determinado local, uma vez que o grupo se instala se dá início a adaptação que ocorre pela 

construção de moradias, pelo cultivo da terra e, demais atividades que provocam a modificação 

do meio. 

Um acampamento assim como uma comunidade deve fornecer aos seus moradores 

condições favoráveis para o desenvolvimento mental, físico, social e espiritual do grupo que o 

forma e é essencial que neste local haja a presença de uma escola, que além de estar localizada 

no campo seja do campo. Isso porque a Escola do Campo independente de sua localização 

aborda o ensino de maneira que este esteja voltado à vida no campo, promovendo o cultivo de 

identidades, a escola Do Campo deve ainda abordar os interesses políticos, sociais e culturais 

dos sujeitos que dela fazem parte. Já a escola No Campo, pode muitas vezes estar localizada 

em uma comunidade no interior, mas a forma de se trabalhar é voltada a realidade urbana sem 

considerar a realidade na qual os educandos estão inseridos. 
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CALDART (2012) faz uma análise do conceito de Escola do Campo apontando que esta 

deve refletir desde os interesses políticos até as temáticas do trabalho, cultura e reconhecimento 

das lutas sociais, ou seja, tem como objetivo construir no individuo a identidade de 

pertencimento ao local bem como formar um sujeito crítico capaz de compreender que estar no 

campo lhe garante o acesso à escola, e que esta deve estar no campo. Estando na escola dever-

se-á garantir que se compreenda que estar no campo se constituiu como luta, um modo de 

resistência, que além de buscar o direito à terra pela Reforma Agrária busca a segurança 

alimentar, a garantia da manutenção de tradições que historicamente caracterizam o sujeito do 

campo como um agente transformador do seu espaço. É por ter essa relação com lutas sociais 

que a escola se constituiu como fruto de movimentos sociais 

       Deste modo percebemos que o principal órgão responsável pela existência de escolas no 

campo é o MST, pois além da luta pela reforma agrária, reivindicam também o direito de ter 

uma escola localizada no campo, que atenda às necessidades do local. A educação, segundo 

eles, é o único instrumento capaz de transformar a classe trabalhadora do país. Para o MST, é 

mais vantajoso que tenha uma escola no campo, pois:  

 
Estudar na cidade, só em último caso. Consideramos que a educação no meio urbano 
prepara o filho do agricultor para sair do assentamento. O ensino nas escolas dos 
assentamentos e acampamentos do MST deve preparar os estudantes para ficar e 
transformar o meio rural. (...). Ao dizer escola de assentamento (ou acampamento), 
estamos afirmando a necessária vinculação da escola com a realidade local (...) Não 
basta ter uma escola no campo; tem que ser uma escola do campo, que assuma as 
causas de quem ali vive e trabalha. (RIBEIRO, 2004, p. 26-27). 

 

            A defesa de se ter uma escola do campo que atenda às necessidades da comunidade é 

justificada pelo “caráter pedagógico do movimento, que considera a luta por escola como aquela 

que se constrói através de um processo de transformação da sociedade ou da realidade social 

que envolve o campo” (ANTONIO, 2013, p.126), ou seja a educação deve ter uma formação 

integral, que permita múltiplos desenvolvimentos no educando, já que 

 
A educação escolar situa-se na condição da formação humana para que este se 
constitua no limbo da sociedade, e na sua forma de trabalho constituída. Tem-se, 
assim, uma necessidade ampliada, remetida às contradições sociais da sociedade 
capitalista, de que os trabalhadores tenham acesso aos conhecimentos científicos e 
técnicos para compreender todo o processo de produção e para que possam atingir seu 
controle (ANTONIO, 2013, p.187). 
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 Desta forma notamos que o ensino nas Escolas do Campo podem desenvolver 

capacidades intelectuais e físicas, ambas envolvendo um trabalho com o cérebro e com as mãos 

(MANACORDA, et. Al, ANTONIO, 2013, p. 187)               

Com base no que foi até aqui debatido, percebemos que o MST defende uma 

metodologia na qual a educação oferecida nas escolas possa equidar algumas diferenças sociais, 

já que a mesma é tida como a redentora dos males que o homem do campo sofre, e à medida 

que este se apropria do conhecimento oferecido ele se torna capaz de conduzir seu próprio 

destino. “Em vista disso, a educação praticada no interior do MST tem como ponto fundamental 

a figura do cidadão militante2” (ALVES, 2009, p. 4), este que se formará durante a luta agrária, 

pois um dos objetivos do MST, além da ocupação da terra, é que o ocupante desta tenha acesso 

a uma educação que seja voltada para o trabalho, trabalho este relacionado ao processo de 

ocupação e apropriação de terras 

 
Com relação á formação do cidadão militante, o Movimento entende que esta deva 
ocorrer na luta do dia a dia, nos processos de ocupação de terras, na organização para 
o enfrentamento da repressão policial, na distribuição das tarefas dos acampamentos 
e no processo de negociação com os governos em todas as instâncias administrativas. 
Essa educação deverá, segundo o MST, ter tanto um caráter formal quanto informal, 
pois, mais do que acesso à informação, o Movimento entende ser importante a luta 
pela escola, visto que é um direito do cidadão, do que jamais deve prescindir (ALVES, 
2009, p. 10).  
 

              O sucesso de uma nação dependeria de sua educação, já que ela seria a única forma 

capaz de contribuir para o desenvolvimento do país, nesse sentido podemos comparar essa 

concepção de educação com a o do MST, onde percebemos que os dois lados defendem o direito 

do acesso à um ensino qualidade. 

 
Pare ele, como não haveria riqueza econômica sem inteligência cultivada que a 
dirigisse e sem braço hábil que a edificasse, a nação mais abastada e mais poderosa 
seria a que tivesse uma educação popular mais difundida, produzindo um maior 
número de inteligências cultas e de braços capazes. Para ele, o desenvolvimento 
econômico, a capacidade de ação, a consciência cívica, a superioridade social e 
política, eram todas as grandes conquistas humanas, obtidas principalmente pela 
instrução (CARNEIRO LEÃO, apud, ALVES, 2009, p. 256) 

        Essa reflexão evidencia que a educação deveria ir além do ato de ler e escrever, pois 

educar “É formar, desenvolver e dirigir as aptidões individuais, melhorando-as, dando-lhes 

                                                 
2Cidadão que luta para conquistar seus direitos e que permanece na luta após ver suas reinvindicações atendidas, 
sobretudo porque entende que os direitos políticos e sociais devem ser estendidos a toda população (ALVES, 2009, 
p. 4).  
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possibilidades novas, adaptando-lhes as necessidades da época, ás exigências do momento e do 

meio” (ALVES, 2009, p. 262). Sendo assim, para atingir uma educação que assegurasse a 

transformação do homem por intermédio do ensino o Estado deveria oferecer as condições 

necessárias de aprendizagem sobre o meio, para que o sujeito possa se controlar e modificar a 

si mesmo e o meio que o cerca. 

Percebemos que a escola exerce um papel importante na formação do indivíduo, mas é 

válido lembrar que o mediador no processo de ensino será o professor, uma vez que o aluno ao 

se dirigir para a escola espera dele uma nova possibilidade de entender o mundo que o cerca, 

mostrando a importância dos conteúdos para a vida do educando. 

É fundamental que a escola não apenas ensine a ler, escrever e contar, pois a educação 

como direito de vida de todos exige que a escola se torne um ambiente onde diversos outros 

tipos de formação possam ocorrer. Tal formação precisa ocorrer nos âmbitos sociais, políticos, 

científicos, mentais e morais, nunca se esquecendo do bem estar dos envolvidos no processo de 

ensino. Ou seja, a educação é importante na vida da comunidade, pois 

 
A educação, sendo parte da totalidade social, é um direito de formação do ser humano 
na sua totalidade social e, assim sendo, não pode ser separada do restante da vida 
social e nem fragmentada em seu conteúdo. Trabalho e cultura, definidores do 
processo educativo, são fundamentos inseridos na totalidade das relações sociais, 
estando no centro do contraditório processo de sociabilidade e formação humana. 
(ROCHA, MARTINS, 2011, p.31).  

 

          Desta forma é evidente que a educação tem um papel de emancipar o sujeito, utilizando 

práticas educativas que utilizem o conhecimento já acumulado do aluno, problematizando-o e 

promovendo um novo saber com bases científicas. Partir do senso comum, ou, do que aluno já 

sabe é necessário para que possamos superar ideais conservadores, que oprimem o aluno, e 

põem no professor a função de repassar saberes, como se apenas esses fossem importantes e 

verdadeiros, esse modo de educação bancária precisa ser superado, pois assim como o aluno 

possui um saber, o professor possui outro, já que não existe saber "mais ou menos", existem 

saberes diferentes, que pedem que sejam trabalhados a fim de humanizar os educandos 

promovendo sua emancipação. 

 
Em Paulo Freire, a prática social e política, a experiência e o senso comum devem ser 
respeitados e podem servir de base para o projeto educativo que, sem, negar o 
conhecimento já acumulado e sistematizado e nem o conhecimento tradicional, 
ultrapasse a ingenuidade. É importante ressaltar que existem práticas muito 
conservadoras e questionáveis nas classes populares. Assim, a ultrapassagem da 
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ingenuidade popular é fundamental num processo emancipatório, pois não basta 
reconhecer a dominação do outro, da classe dominante, mas também reconhecer o 
quanto os oprimidos também estariam impregnados da cultura dominante (ROCHA, 
MARTINS, 2011, p. 34).  
 

                A “Emancipação é o processo histórico de conquista e exercício da qualidade de ator 

consciente e produtivo. Trata-se da formação do sujeito capaz de se definir e de ocupar espaço 

próprio, recusando ser reduzido a objeto” e, “Emancipação quer dizer recuperar o espaço 

próprio que outros usurparam. Não há como emancipar alguém, se esse alguém não assumir o 

comando do processo. Emancipar é emancipar - SE.” (DEMO, 1941, p. 78-80).  

          Podemos concluir que o professor deve atuar como um mediador entre o conteúdo 

sistematizado, aquele conteúdo ensinado nas escolas com os saberes empíricos dos alunos, estes 

que vêm sendo acumulados ao longo de sua vida e, portanto fazem parte de sua história, não 

podendo ser ignorados. Portanto é papel do professor criar ligações entre saberes diferentes, 

para que o aluno ao ver relação entre o que está sendo exposto se interesse pela aula e consiga 

assimilar o conteúdo, desta forma ao compreender assuntos de diferentes perspectivas o 

educando pode mudar sua prática social, uma vez que a educação é uma ação que visa 

transformar e compreender diferentes situações.  

 

O ensino de Geografia nas Escolas do Campo 

Segundo GASPARIN (2009) o processo de ensino e aprendizagem deve adotar uma 

prática em que o ponto de partida seja o conhecimento prévio do educando e o ponto final seja 

o conhecimento do educando, que depois da mediação do professor seja reconstruído e 

incorporado de valor cientifico, ou seja, ocorre uma apropriação do conhecimento 

historicamente produzido e há uma transformação do saber do educando, já que este sendo 

sujeito do seu tempo é também um ser dotado de capacidade físicas e mentais e que pode 

aprender e reconstruir saberes conforme sua necessidade.   

Essa análise demonstra que o saber histórico crítico passa pela metodologia prática-

teoria-prática, onde educador e educando participam mutuamente da aula, há uma relação de 

assimilação do conhecimento, em que os diversos momentos da aula o permitirão. Essa 

abordagem deixa claro que existem outros saberes além do saber escolar, e o educador deve 

mediar o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a escola do campo deve possibilitar 

uma transformação intelectual e crítica. Compreende-se assim que o “ensino escolar é um 

processo de conhecimento do aluno mediado pelo professor” (CAVALCANTI, 2010, p.137). 
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Não se trata, então, nem de simplesmente o professor transmitir conhecimentos para 
os alunos, nem de apenas, mobilizá-los e atender as necessidades imediatas. Ou seja, 
nesse processo nem é passivo o aluno, nem o professor. O aluno é ativo porque ele é 
o sujeito do processo e, por isso, na sua atividade mental ou física é fundamental para 
a relação ativa com os objetos de conhecimento; o professor é ativo porque é ele quem 
faz a mediação do aluno com aqueles objetos. Portanto, ambos atuam, ou devem atuar, 
conjuntamente ante os objetos do conhecimento. (CAVALCANTI, 2010, p.138). 

 

Percebe-se que a educação é um ato político, não é neutra nem passiva, por isso a 

importância do reconhecimento do educando enquanto sujeito crítico, que compreende que o 

viver no campo envolve toda uma dimensão de lutas e movimentos sociais. O ensino de 

Geografia neste sentido deve possibilitar ao educando uma compreensão dos fenômenos sociais 

e naturais que ocorrem no espaço, objeto de estudo da Geografia, a fim de analisar as relações 

nas quais estão envolvidos. Porém tal ato de análise é complexo, exige que se dominem 

conceitos e é necessário que se trabalhem com assuntos atuais e históricos, pois a Geografia 

aponta que a sociedade atual é fruto de um processo histórico, é oriunda de processos que 

modelaram e modelam o espaço, e muitas vezes para compreender diversos assuntos  e os 

mecanismos que os impulsionaram é necessário que se desenvolva no educando o desejo de 

pesquisar, pois o ato de pesquisa permite que novas teorias sejam formulados e novos 

conhecimentos sejam construídos, pode-se dizer que a Geografia contribui para a formação de 

sujeitos críticos já que o aluno por meio dos saberes escolares poderá assumir posição diante 

dos diversos problemas que futuramente poderá vir a enfrentar. (PONTUSCHKA, 2009, p. 26).   

Entretanto, para que esse processo emancipatório seja possível o educador precisa 

dominar os conteúdos geográficos, para que possa trabalhar com os educandos de diferentes 

maneiras, utilizando métodos diferentes que permitam que todos os educandos compreendam 

o que está sendo ensinado. Sem contar que os professores:  

 
Precisarão estar sempre atentos a questões do mundo contemporâneo, como a 
distribuição de renda, a conservação da natureza, a valorização do trabalho humano, 
as relações comerciais no mundo e a interferência na vida da escola e de seus alunos. 
Para tanto, os professores de Geografia necessitam ter sólida formação científica, 
pedagógica e humanista. Desse modo a pesquisa é considerada princípio fundamental 
da aprendizagem, importante tanto para a formação do professor como para o 
exercício profissional. Conhecer a ciência geográfica e sua trajetória é imprescindível, 
mas não suficiente; é preciso saber ensiná-la. (PONTUSCHKA, 2009, p. 27-29). 
 

          Dessa forma o professor que assim trabalhar com seu aluno estará demonstrando a 

importância em se aprender geografia, pois tal ciência serve para que alunos e professores 
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possam enriquecer suas representações sociais “sobre as múltiplas dimensões da realidade 

social, natural e histórica”, tanto é que:   

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Geografia para o ensino fundamental 
propõem um trabalho pedagógico que visa ampliar as capacidades dos alunos de 
observar, conhecer, explicar, comparar e representar as características do lugar onde 
vivem e de diferentes paisagens e espaços geográficos (PONTUSCHKA, 2009, p.75).   
 

          Uma das dificuldades para trabalhar em sala de aula se deve ao fato do professor não 

conseguir articular os conteúdos vistos na faculdade durante sua vida acadêmica com aqueles 

que devem ser ensinados na escola. Cabe ao professor superar tal dificuldade para tornar as 

aulas mais significativas, fazendo uso da interdisciplinaridade, a fim de que o educando aprenda 

e consiga relacionar mais de uma área do conhecimento relacionadas a outras matérias 

escolares.   

                Desta forma o aluno irá compreender o conteúdo, que será por ele assimilado desde 

que o professor por meio de diferentes linguagens possa interagir com ele, porém como 

sabemos, encontramos alunos com características de aprendizagem diferente dos demais 

colegas em sala de aula, o que faz com que o professor recorra a diferentes métodos de ensino, 

pois:  

 
Sabemos que há crianças que aprendem com maior facilidade de uma forma que outra. 
Precisamos ser criativos e inovadores utilizando-nos de técnicas variadas. É 
importante sempre termos claro o objetivo que queremos alcançar. Desenvolver 
atividades que façam os alunos refletir sobre o que estão aprendendo. Colocá-los 
diante de situações desafiadoras que, por si só, estarão construindo o próprio 
conhecimento. Precisamos dar oportunidades a todos e sermos muito persistentes 
diante das dificuldades, pois nosso papel é fazer com que tenhamos sucesso na 
aprendizagem. (FONTANA, 2008, p.28). 
 

Portanto, a melhor maneira de construir conhecimento se dá por meio da 

problematização entre os conteúdos, onde há uma socialização de saberes: o professor trás o 

conteúdo científico e os alunos, por meio de suas histórias, que não podem nunca serem 

dispensadas, apresenta fatos empíricos e assim juntos constroem conhecimento por meio do 

diálogo. Deve-se também utilizar diversos recursos metodológicos em sala de aula, fazendo uso 

de textos, leituras, imagens, desenhos, charges, poemas, músicas, vídeos e demais alternativas 

que envolvam os educandos de diferentes formas, pois como vimos, a aprendizagem não se dá 

de maneiro igualitária, exigindo assim da aula e do professor diversos momentos que visem o 

estímulo da aprendizagem e o desenvolvimento das inteligências múltiplas.  
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 O sentido da escola é fazer com que o aluno veja sentido no que é apresentado em sala 

de aula. O professor, por conseguinte, utilizando diferentes metodologias irá encontrar meios 

onde toda a turma compreenda o que está exposto teoricamente e encontre exemplos na prática 

da sua vida, ou seja, tudo o que é trabalhado em sala de aula são formas de se exemplificar a 

realidade e de apresentá-la de forma científica, com justificativas para o que ocorre diariamente 

na vida do aluno ainda mais quando a escola se encontra no meio rural e os alunos têm mais 

acesso a exemplos práticos na área do meio ambiente, já que no campo a ação antrópica não é 

tão intensa como nas grandes cidades. 

            Mas apesar da facilidade de se exemplificar os conteúdos, existem outras dificuldades, 

como apontam os professores da Escola Básica Municipal José Maria, situada no município de 

Abelardo Luz – Santa Catarina, estes citam que há a necessidade de haver um currículo voltado 

para a escola do campo, que atenda as necessidades atuais e locais, já que as propostas atuais 

não contemplam as reais necessidades das escolas do campo. 

           SILVA (2013) complementa expondo que as escolas do campo “trabalham com uma 

base pedagógica e uma organização curricular não adequada á realidade daquele espaço", e, 

que "apesar das políticas já existentes voltadas para a educação (...), a escolarização das 

populações do campo ainda apresenta uma grande defasagem em relação em relação à educação 

urbana" (SILVA, 2013, p. 128).   

Outro desafio apontado pelos professores é que por mais que se busquem Formações 

Continuadas, especializações e demais cursos de cunho pedagógico ainda existe a dificuldade 

de se relacionar e adaptar os conhecimentos teóricos com a prática social, já que foram 

formados em meios urbanos e não tiveram acesso aos problemas do meio rural. Compreende-

se assim que não basta apenas ficarmos mais sábios, mais cultos, mais conhecedores dos 

problemas do campo, da agricultura da educação, é preciso se  desafiar a transformar o 

conhecimento em ação, transformando a prática social. 

Por seguinte outro problema encontrado nas escolas do campo apontado pelos 

professores que é a falta de materiais e espaços como laboratórios para práticas de ensino, isso 

pode ser justificado pelo fato de a escola estar localizada no campo e o governo não dar a 

merecida atenção, porém isso não impede os professores de recorrer á outros recursos didáticos, 

pois segundo PASSINI, 2007 "o bom professor é aquele que consegue trabalhar a construção 

do conhecimento com os alunos independentemente do espaço e da infraestrutura que lhe sejam 

disponibilizados".  
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        PASSINI, 2007, alerta ainda sobre a dependência que certos professores têm sobre os 

livros didáticos e outros recursos, já que" na realidade o professor já não é refém somente dos 

livros didáticos; ele também se tornou refém das multimídias - como a internet - e de tecnologias 

como o projetor de multimídia". E completa falando sobre a devida importância que outros 

recursos têm no processo de aprendizado do aluno:  

  
O aparato tecnológico não pode substituir a importância de investigar para aprender, 
mas deve ser considerado apenas um meio do processo investigativo. É o aluno que 
avança como sujeito desta investigação: levantando dados, organizando-os e 
representando-os. Esse caminho de busca provoca a melhoria do conhecimento, pois 
o aluno utiliza suas ferramentas da inteligência comparando e analisando dados, 
avançando dos conhecimentos assistemáticos para um sistemático. A função do 
professor é a de orientar a investigação, colocar questões para que ela progrida, 
auxiliar com o fornecimento de informações, assim como colocar desafios perceba as 
diferentes perspectivas possíveis do problema em estudo (PASSINI, 2007, p. 81).   
 

Ou seja, percebemos que o professor deve mediar o processo de ensino, o uso de 

diversos recursos em sala deve ser bem administrado para que estes contribuam para o processo 

de assimilação do conteúdo pelos alunos, já tais recursos não são os responsáveis pelo ensino, 

esse papel é do professor. Portanto " [...] é importante que o professor saiba fazer escolhas entre 

os recursos disponíveis, seja flexível nas exigências, interaja como os alunos e promova ações 

para motivar os alunos a identificar problemas, investigar suas causas e estudar possíveis 

soluções" (PASSINI, 2007, 84-85).     

        O professor desse modo seria o encarregado de auxiliar na emancipação dos alunos, ou 

seja, é aquele contribui na construção da autonomia própria de cada aluno, que se dá pelo 

aprendizado diário, vejamos:   

 
Professor é quem, sobretudo tem voz própria e faz os alunos caminharem no sentido 
de construírem a sua própria voz. Para isto professor é indispensável, ou seja, para 
contribuir no processo de construção da autonomia dos alunos. Pode parecer 
contraditório, mas é disto que se trata: o aluno não constrói sua autonomia sozinho, 
fora da sociedade, mas em família, na escola, na sociedade, no mercado, na trama do 
relacionamento social. Nessa trama, um dos pontos fulcrais é a presença maiêutica do 
professor. Assim, construir a autonomia não supõe o separatismo, a prepotência, a 
distância, mas envolvimento pedagógico profundo, desde que o papel do pedagogo 
seja o de facilitador, não o de capataz (DEMO, 2000, p.87-88).         
   

              Ou seja, é papel do professor contribuir no processo de interpretação do mundo pelo 

aluno, para que em seguida ele próprio tenha capacidade de analisar fatos, sejam eles isolados 

ou em conjunto, e tirar suas próprias conclusões a respeito do que o cerca. Fica evidente assim 
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que um dos sujeitos que mais contribui para o processo de emancipação onde cada qual tenha 

autonomia é o professor, pois ao desenrolar das relações docente-discente ambos interagem um 

com e o outro e juntos interpretam o meio.   

Essa troca de saberes torna a prática de ensino mais dinâmica, pois na medida em que o 

aluno interagir com a aula, o professor pode verificar o que ele sabe sobre o conteúdo a ser 

abordado, em seguida pode ajudá-lo (por meio da realização de atividades) a mudar conceitos 

preconcebidos pelos alunos, ensinando seu real significado e o que estes significam para eles, 

a influência que exercem no dia a dia do educando.   

          Sendo assim temos a necessidade de que os educadores, principalmente os que dão aula 

em escolas do campo, recorram como recurso metodológico o lugar, pois muitas vezes fazer 

uma análise do ambiente que os cerca pode ser muito mais prático, pode haver muito mais 

aprendizado do que ficar decorando conceitos que os livros didáticos trazem. Pois em muitos 

casos o trabalho empírico de campo, seja ele manual ou visual contribui para que o aluno tenha 

clareza dos conceitos de dado objeto.    

Estudar o meio permite que nos reconheçamos enquanto sujeito no tempo e no espaço 

bem como criemos a identidade de pertencimento ao lugar, pois este sendo uma escola do 

campo traz toda uma trajetória de lutas, e o educando precisa compreender que é também um 

ser modelador do espaço a partir do momento que reivindica direitos. O estudo do meio se faz 

necessário por ser um recurso que auxilia na construção do pensamento geográfico, já que 

 
O estudo das interações entre sociedade e natureza, tomando o lugar de vivência como 
objeto de análise, facilita a transposição didática do conhecimento cientifico para 
alunos do ensino fundamental, que ainda necessitam de experiências concretas para 
construção de ideias abstrata. (PASSINI, 2007, p.173) 

 

O meio é o campo de estudo de estudo da ciência geográfica, é tudo aquilo que 

compõem o espaço, é a escola, uma cidade, a própria sala de aula, a casa, pois “não é necessário 

idealizarmos o estudo de um meio distante, basta que observemos a nossa volta para encontrar 

paisagens que podem ser exploradas para a construção de diferentes habilidades, conceitos e 

valores” (PASSINI, 2007, p.172) 

Assim sendo vale ressaltar que o ensino de Geografia nas escolas do campo partindo do 

meio se constitui como ferramenta indispensável para a construção e assimilação dos 

conhecimentos científicos, uma vez que o espaço não é fragmentado mas sim articulado em 

virtude de todas as relações que nele ocorrem, ao compreender tais processos o educando 
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compreende que a prática social é ligada a lutas políticas de direito à terra, bem como o acesso 

à escola. 

                         

Considerações finais 

           Por meio da fundamentação teórica foi possível compreender que as escolas do campo, 

nascem da necessidade de comunidade local, devemos notar que uma escola do campo não está 

apenas no campo, ela pode estar em qualquer localidade, seja no meio rural ou urbano, e torna-

se do campo quando volta seu currículo aos saberes necessários para a formação humana dos 

sujeitos inseridos. Ao se referir a escola do campo deixamos claro que a formação que nela 

ocorrer deve capacitar o aluno aos saberes escolares, como ler, escrever e contar, mas deve 

também construir no mesmo uma visão de mundo que o torna capaz de entender a sua prática 

por meio dos saberes científicos e permite assim mudar sua práxis, uma ação que mudaria a 

situação na qual se insere. Ou seja, o aluno que frequentar a escola do campo será capaz de se 

emancipar, tornar-se independente, capaz de se identificar como sujeito capaz de compreender 

e transformar sua realidade. 

Desta forma, ao frequentar a escola o indivíduo passa a ter domínio sobre o espaço, ele 

se torna sujeito do processo de emancipação e, uma vez escolarizado ele passa a defender os 

direitos da comunidade onde vive, em prol de um desenvolvimento coletivo, pois a educação é 

um ato político. É portanto necessário que o professor seja o mediador em tal processo, 

dispondo assim de diferentes metodologias para tratar do mesmo assunto, a fim de que todos 

participem do processo de ensino-aprendizagem de Geografia. 

Neste sentido o estudo do lugar em Geografia se faz indispensável, uma vez que permite 

a correlação entre saber cientifico e saber empírico, e a ciência geográfica sendo aquela que 

estuda as relações socioespaciais permite uma assimilação e compreensão do espaço que foi 

produzido pelos fenômenos naturas e transformado pelo homem. 

Com base em tais pressupostos, a conclusão acerca da qual chegamos é de que a 

educação em escolas do campo além de ser um direito de todos é um meio de se humanizar. Os 

conteúdos escolares neste sentido contribuem para a formação humana emancipatória, pois o 

educando tem a possibilidade de se desenvolver intelectualmente, socialmente, fisicamente e 

criticamente.   

Por fim deixamos claro que a escola tem como tarefa principal socializar e produzir 

diferentes saberes e fornecer ferramentas culturais necessárias ao seu cultivo. Estes saberes 
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estão ligados à dimensão da militância e da luta social, a escola precisa também dar acesso aos 

saberes ligados ao trabalho escolar como aprender a ler, escrever, pesquisar ou tomar posição 

diante de diferentes situações. Tal reflexão deve continuar, a fim de estabelecer um modelo de 

ensino adequado que por meio de diferentes metodologias e didáticas que supram todas as 

demandas que possam vir a surgir, pois antes de tudo a escola deve contribuir para a formação 

humana.   
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