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TÍTULO: O Ensino e a Prática da Educação no Campo. 
 

Adriana Silva de Sousa1 

 

 
RESUMO – A luta Por uma Educação do Campo é sinônimo de inclusão e exige uma educação de 

qualidade aos sujeitos do campo, valorização de seus saberes, suas culturas, independentemente do 

ambiente. O objetivo dessa pesquisa é socializar, demonstrar explicando a prática da Educação do Campo 

no processo de ensino aprendizagem, ao conectar -se no conceito de Paisagem na disciplina de Geografia. 

O lócus da pesquisa foi o Instituto Federal do Pará, Campus Rural de Marabá, duas turmas de 60 

educandos do Ensino Médio integrado ao curso Técnico em Agropecuária, município de Marabá, sudeste 

do Pará. A pesquisa surge mediante a busca da compreensão da inserção dos sujeitos do campo no 

ambiente escolar, dialogando com suas práticas e a vivências. Para realização deste trabalho utilizamos 

como procedimentos metodológicos a pesquisa-ação com análise bibliográfica e documental, 

observações sistemáticas no espaço da escola e aplicação de questionários para os estudantes. A 

importância do trabalho se faz, principalmente por trazer inquietações acerca das formas do ensino de 

Geografia na perspectiva da Educação do Campo, e por contribuir a uma ação reflexiva, tanto para 

educadores quanto para pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, por avaliar as práticas de 

ensino aprendizagem. Como principal resultado, obtivemos maior clareza na nossa atuação no processo 

de ensino e aprendizagem. A suma importância da inserção de conteúdos relacionados a realidades dos 

educandos. E a demonstração da atuação do docente em sala de aula, não deve ser baseada somente 

neste âmbito fechado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, educação e campo. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

A pesquisa apresentada aqui é fruto do trabalho de observações e sistematização de dados 

coletados no curso técnico em agropecuária integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Pará Campus Rural de Marabá - (IFPA/CRMB)2. Com objetivo 

principal, de compreender e demonstrar explicando a prática da educação do Campo no processo 

de ensino aprendizagem, com a inserção do conceito de Paisagem na disciplina de Geografia. 

As reflexões da pesquisa, surgiram mediante inquietações da busca de compreender a 

inclusão dos sujeitos do campo no ambiente escolar dialogando com suas práticas e vivências. 

                                                        
1 Graduada em Educação do Campo - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará- UNIFESSPA. Especialista pelo 

Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Rural Marabá. Professora Substituta do IFPA- Campus Rural de Marabá-

PA. E-mail: drica187@yahoo.com.br 

 
2 Localizado no Projeto de Assentamento 26 de Março, próximo da BR-155, no município de Marabá, sudeste do 

Pará. 
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Nessa perspectiva, buscamos fazer a intervenção no ambiente escolar de maneira reflexiva. Tendo 

como método, o trabalho em sala de aula de alguns conceitos relacionados a Geografia e a 

Educação do Campo e a realização de questionários aos estudantes para avaliarem o método de 

ensino aprendizagem. 

Os principais teóricos referenciados nesta pesquisa foram: Schier (2003) e Santos (2008) 

com significativa contribuição ao ensino de Geografia. E Arroyo (2004), Caldart (2008), Freire 

(2011), Molina (2006), com análises sobre a conceituação da Educação do Campo, na perspectiva 

da interdisciplinaridade, desmistificando, e dando ênfase a seus verdadeiros sentidos de luta de 

classe, dos sujeitos do campo, a partir do ensino em sala de aula. Esses referenciais teóricos, nos 

embasaram agindo como espécie de intermediação para a conclusão das análises no decorrer da 

escrita, produzindo maior sentido aos variados tipos de dados, documentos e categorias 

encontradas a partir da observação e conceitos pré-concebidos, no percurso inicial da pesquisa. É 

possível concordar com Haguette (2007), ao afirmar que nas teorias não encontramos todas as 

respostas, porém, devemos avaliar suas teorias e explicações utilizando aspectos da realidade. 

A pesquisa tem importância devido a significativa contribuição reflexiva para educadores, 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, por avaliar as práticas de ensino- 

aprendizagem. Ou seja, é uma pesquisa-ação, porque busca compreender e intervir na situação 

pesquisada para modificá-la, é propor “ao conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que levem a 

um aprimoramento das práticas analisadas” (SEVERINO, 2007. p. 120).  

Nesse contexto, passamos a interagir e acompanhar as principais ações praticadas pelos 

educandos, realizadas em diferentes momentos no ambiente escolar. Observamos, e buscando 

colher informações sobre suas localidades, as ações e as situações vividas. Além de exercer 30 

horas totais de carga horária em sala de aula. Durante o processo de interação, ocorreram 

importantes conversas informais com os jovens, que ampliaram nossas observações sobre as 

formas ou seus modos de vida.  E isso contribuiu para preparar as aulas sobre o tema do qual 

estamos pesquisando. A pesquisa em sala de aula, teve início em junho/2016 e foi concluída em 

outubro do mesmo ano, onde foram ministradas aulas da disciplina de Geografia e da disciplina de 
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Educação do Campo3,  finalizando numa avaliação da Geografia na perspectiva da Educação do 

Campo.  

Contudo a pesquisa apresenta percepções dos educandos em relação ao ensino proposto, 

onde o ponto de partida é a realidade dos sujeitos do campo, para então se chegar as teorias, (que 

nesse caso demonstramos a teoria da Paisagem da Geografia), no âmbito da sala de aula, e dessa 

forma se chega a possível associação da realidade com os conteúdos impostos a ser aplicados em 

diferentes disciplinas escolares. Ou seja, o ensino (Geografia/Educação do Campo) e a prática 

(Educação do Campo/realidade social) estão e deverão ser interligadas.  

Isso quer dizer que, ao levar a discussão da paisagem falando das  interferências sociais, 

onde a mesma não é somente reconhecível pelas imagens transmitidas nos livros, e pode ser 

visualizada de diferentes ângulos, mediante a visão de cada um, de maneira reflexiva e 

contextualizada, a Educação do Campo está inserida nesse meio,  interligada, porque destaca as 

categorias espaciais, elementos trabalhados dentro do ensino de Geografia, dando ênfase ao 

conceito de paisagem, e inserindo a discussão da Educação do Campo. 

 

1.1 Ensino da Paisagem a partir da perspectiva da Educação do Campo 

 

A preferência por pesquisar esse tema no Campus Rural de Marabá, inicia-se a partir da 

percepção do diferencial da realidade da escola, por seguir princípios pedagógicos que valorizam a 

diversidade dos sujeitos, associando as suas vivências cotidianas ao meio escolar, demandando 

atender as experiências nas perspectivas da Educação do Campo. Um dos objetivos principais da 

escola é formar profissionalmente, em especial os jovens do campo, nas áreas tecnológica para 

atuarem no campo, (priorizando suas localidades) a partir de uma visão crítica (IFPA, 2010). 

E para os educadores e educadoras do IFPA, muitas vezes, reconhecer a realidade dos 

educandos, e associá-la aos conteúdos obrigatórios, no atual contexto educacional, pode ser um 

desafio. Porque o educador precisa enveredar-se por caminhos e mundo, tanto do campo das 

pesquisas, das ideias postas pelo Ministério da Educação, quanto no mundo do conhecimento do 

educando (da agricultura familiar). Ou seja, precisa-se incluir em seus conhecimentos, assuntos 

regionais, e relacioná-los ao conteúdo de tema geral/obrigatório. 

                                                        
3 A disciplina está inserida em virtude dos princípios pedagógicos do Campus, seguindo o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) orientado a partir da filosofia da pedagogia da alternância. Maiores informações consultar PPP do curso 

Técnico Agropecuária 2010. 
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Na educação brasileira existe um padrão de conteúdo a ser ensinado em sala de aula, regras 

gerais, estabelecida em Leis, geralmente, conteúdos urbanocêntricos. E nessa lógica, nasceu a 

proposta da Educação do Campo, com concepções e filosofia estabelecida pelos movimentos 

sociais e por diversos pesquisadores da Educação do Campo. De maneira geral, teoricamente, é 

discutido o conteúdo escolar, a partir da perspectiva de associar a realidade e a valorização dos 

sujeitos do campo no ambiente de sala de aula. No entanto, é sabido, mas pouco efetivado na 

prática, a ideia que educação escolar deve haver sentido para os sujeitos, valorizar suas realidades, 

falar do seu território no sentido de reconhecimento do quão são importantes (ARROYO, 2004).  

A disciplina de Geografia na atualidade se propõe fazer o “link” com a realidade dos 

sujeitos, nos seus mais diferentes conceitos e categorias. Dessa forma, cria-se vínculos, passam a 

defendê-la, porque existe o sentimento Topofílico4. Assim como esclarece Yi-fu Tuan (1980, 

p.113), para viver no meio ambiente, “o homem deve ver algum valor em seu mundo”. Como por 

exemplo, a vida do agricultor familiar, que “está atrelada aos grandes ciclos da natureza; está 

enraizada no nascimento, crescimento e morte das coisas vivas” (YI-FU TUAN, 1980. p.113).  

Nesse contexto das discussões de produzir sentido ao ensino, precisa-se “possuir uma 

educação que lhe permita meditar sobre sua existência e seu entorno, e precisa de uma atitude 

cultural e psicológica equilibrada numa sociedade de justiça social” (SHIER, 2003. p.85). Assim, 

propõem a Educação do Campo, não necessariamente sendo uma disciplina, mas, principalmente, 

como discussão das vidas dos sujeitos do campo, que deve perpassar em todos os âmbitos de 

propostas disciplinares. 

 

1.2 Campo da Geografia dentro da Educação do Campo 

 

A educação deve cumprir o papel de inclusão, porque em diversos casos, proporciona 

empoderamento aos sujeitos socialmente excluídos. O processo da formação é ao mesmo tempo, 

conscientização dos valores e dos direitos dos sujeitos. Nisso, quando a formação perpassa pelo 

processo de mediação do conteúdo escolar com a realidade dos sujeitos. Perpetua o elevado nível 

de conscientização com reivindicações dos direitos para serem estabelecido em leis ou mesmo a 

exigência para serem efetivados (FREIRE, 2011).  

                                                        
4 Consultar livro Yi-fu Tuan- Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente, DIFEL, 1930. 

Em suma esse autor conceitua “a palavras topofilia é um neologismo, útil quando poder é definido em sentido amplo, 

incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material” (YI-FU TUAN, 1980. p.107). 
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A constituição do movimento de debate político nacional de inclusão aos povos ribeirinhos, 

agricultores familiares, quilombolas, entre outros, tem sentido de conceder voz a esses diversos 

sujeitos do campo, demonstrando que esse local, não é somente lugar de produção e trabalho 

árduo, existe vida, cultura e segue-se um modo de vida que precisa ser respeitado, e garantido a 

permanência na terra (ARROYO, 2004).  

Estes sujeitos, exigem uma educação de qualidade, valorização de seus saberes, suas 

culturas locais e uma educação escolar no/do campo, não excludente (ARROYO, 2004). A partir 

dessas críticas e reflexões sobre o futuro desses povos, surge a luta Por uma Educação5 do Campo, 

na tentativa de opor-se ao modelo estabelecido e consequentemente, propor a quebra de 

paradigmas educacionais (MOLINA, 2004). 

A partir da luta Por uma Educação do Campo, os conteúdos obrigatórios, associados ao 

meio de vida dos seus sujeitos, é estabelecido em lei desde o ano de 2002, nas Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo e na Lei de Diretrizes Bases 

(LDB/1996) nos artigos 23, 26 e 28. Trata-se sobre a obrigatoriedade da adequação dos conteúdos 

a realidades dos sujeitos no/do campo.  

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e 

de cada região, especialmente: I – Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas á 

reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. 

Mas isso na prática, em diversas escolas é negligenciado, devido a conjuntura de disputa 

ideológica, não ter sentido da valorização do ser humano, e nacionalmente, o ensino é 

estabelecido, numa visão eurocêntrica (ARROYO, 2004).  

Nesse contexto de reivindicações de direitos, a Educação do Campo demonstra ultrapassar 

os muros escolares, por não se manter somente numa discussão no âmbito pedagógico escolar, 

para não cair na visão reducionista vivenciada pela sociedade capitalista. Porém, o foco sob a 

discussão escolar não deve ser retirado, para não se perder o sentido original da luta Por uma 

Educação do Campo, como ressalta Caldart (2008).  

Caldart (2008), também ressalta da não discussão, somente dos métodos de ensino, porque 

não se separa conhecimento dos valores, de interesse sociais. Por ser necessário de maneira 

                                                        
5 Constituído principalmente pelos movimentos sociais do campo, instituições públicas e não governamentais 

organizadas, ganha força a nível nacional, se contrapondo ao modelo de Educação Rural, com experiências inovadoras 

de educação para os povos do campo. Mais informações sobre esse assunto ver CALDART, Roseli S., (2008). 
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universal e, é direito dos seres humanos. É preciso reconhecer que essas questões estão 

intrinsecamente imbricadas no contexto da vida de um ser, e o que está acontecendo na sociedade, 

atualmente é que, 

O projeto educacional/cultural que sustenta o capitalismo não é colocado em 

discussão nos espaços educacionais, (...) porque se convence aos professores de que só 

importa discutir os métodos de instrução ou de ensino, ou as formas de apropriação de 

conhecimentos supostamente neutros, produzidos fora da história e para além de 

parâmetros sociais, éticos, humanos. Isso é politicamente e humanamente muito perverso 

(CALDART, 2008, p.83). 

Independente do conteúdo trabalhado em sala de aula, seja ele de Geografia ou não, a 

proposta de um Educador do Campo é empenhar-se nas discussões sobre valores e interesses 

sociais do sujeito do campo em conjunto aos métodos de ensino, para haver sentido na 

aprendizagem dos educandos do campo, porque eles vivem do trabalho. Mas, espera-se que a 

partir das concepções da não subjugação, o trabalho seja humanizado. Devido a isso, reafirma-se a 

importância de uma educação libertadora (FREIRE, 2011). 

Nessas perspectivas, se perfazem a validade da discussão do ensino de Geografia, (tendo 

como referência principal nesse trabalho a discussão da paisagem), nos aspectos daquilo que é 

proposto pelos movimentos sociais do campo. Porque a Geografia não é uma discussão de 

contextos vazios nos apontamentos dos conteúdos, está entrelaçado, às pessoas, aos sujeitos de 

diferentes culturas, regiões, lugares e territórios.   

O conceito de Paisagem dentro do contexto da paisagem natural, foi o tema apresentado em 

sala de aula por se relacionar às dinâmicas e contradições peculiares do sudeste do Pará. Assim a 

aula teve como objetivo principal levar a compreensão dos educandos sobre como (eles) a 

juventude do/no campo se insere no processo da modelagem da paisagem. Além também, de 

identificarem os agentes de maior impacto e alterações na paisagem de suas localidades. 

Conhecimentos estes, colaborador da produção da paisagem mais justa e equilibrada, indo além 

das propostas dos livros didáticos, como uma “simples paisagem”, e sim, na concepção de tudo 

aquilo que nossa visão abarca, sem deixar despercebido a questão social como sugere Santos 

(2008), ao destacar sobre as mudanças da paisagem natural da realidade local de diversos sujeitos. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacional (PCN) de Geografia, se estabelece alguns conteúdos 

obrigatórios, demonstrando o conceito de paisagem, como uma categoria da definição de “unidade 
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visível do território, que possui identidade visual, caracterizada por fatores de ordem social, 

cultural e natural, contendo espaço e tempos distintos; o passado e o presente” (PCNs, 2008, p.11). 

Isso quer dizer, que a  categoria paisagem pode ser discutida em sala de aula, num processo 

de construção, e de identificação das relações de problemas e contradições vivenciadas pelos 

sujeitos, baseando-se, numa linha de raciocínio, demonstrada nos escritos do Schier (2003), 

ressaltando que a paisagem não é somente “objeto de estudo, refletido e interpretado 

intelectualmente”, mas é também, uma “forma de vivências na sua plena positividade do 

cotidiano das pessoas” por representar “a inserção do homem no mundo” (SCHIER, 2003. p. 85). 

 

1.3     Teoria, ensino e prática: vivências em sala de aula 

 

A região sudeste paraense foi e ainda é considerada importante polo de riquezas naturais, 

atualmente apropriado por novos mecanismos de exploração. De um lado, a mineração que produz 

estratégias de apropriação do território que vão da criação de áreas de extração mineral, até a 

siderurgia que, além de disseminar um trabalho precário para a produção de carvão, aumenta as 

plantações de espécies exóticas, como o eucalipto, diminuindo drasticamente as arvores nativas. 

Por outro lado, a criação de gado ainda se reforça em grandes extensões de terra, 

consequentemente desterritorializando diversos sujeitos do campo (MALHEIRO, 2011).  

Nisso, diversos grupos de interesses em comum se organizaram em movimentos sociais para 

exigirem seus direitos, seus territórios, não aceitando ser subalternos à lógica do agronegócio e da 

mineração. Temos, portanto, que essa região se configura como fronteira, onde várias 

temporalidades se (des)encontram (MARTINS, 2009). 

Isso são questões que a Educação do Campo persiste em mostrar o interesse dos sujeitos, 

imbricada ao conteúdo de Geografia, sendo amplamente significativo ao debate proposto, na 

formação de sujeitos críticos a realidades vivenciada.  

Para exemplificar, citamos: A Educação do Campo, integra-se a discussão sobre paisagem 

natural na visão da Geografia, a partir do momento que se discute em sala de aula, conceito 

integráveis à realidade dos sujeitos, motivando os educandos, pensarem e repensarem de maneira 

crítica no conceito chave abordado, da disciplina de Geografia do Ensino Médio e ao mesmo 

tempo refletindo suas realidades camponesas. 
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Segundo o PCN o entendimento do conceito de paisagem é como uma unidade visível de 

nossa visão, no entanto também tem características sociais, 

(...) pois ela é formada de movimentos impostos pelo homem através do seu 

trabalho, cultura, emoção. A paisagem é percebida pelos sentidos e nos chega de maneira 

informal ou formal, ou seja, pelo senso comum ou de modo seletivo e organizado. Ela é 

produto da percepção e de um processo seletivo de apreensão, mas necessita passar a 

conhecimento espacial organizado, para se tornar verdadeiro dado geográfico. A partir 

dela, podemos perceber a maior ou menor complexidade da vida social. Quando a 

compreendemos desta forma, já estamos trabalhando, com a essência do fenômeno 

geográfico (PCN, 2008, p.32). 

O citado conceito pode ser trabalhado em sala de aula como uma percepção geral do 

universo, de caráter social relacionados à cultura e trabalho, além de ser seletivo e organizado na 

visão daquele que o vê. E contribuir para contexto social histórico dos educandos e da educação. 

Nessa perspectiva, trabalhamos em sala de aula os conteúdos de Geografia e Educação do 

Campo, demostrando para os estudantes que uma coisa não se separa da outra, e assim, ao falar 

sobre as mudanças da paisagem natural, relembrando que nas últimas décadas a Amazônia 

Oriental, em particular o sudeste paraense, foi palco de intensas transformações, tanto sociais 

quanto paisagísticas. Ou seja, explicando aos educandos o elo deste contexto histórico com suas 

vidas. Desse modo, percebemos em debates ocorridos em sala de aula, os estudantes relatando 

suas realidades para os demais colegas, evidenciando ser capazes de, ao ser provocados, associar 

suas vivências ao atual contexto capitalista da região e ao conteúdo de método de ensino. 

Dessa forma as percepções dos educandos em relação ao ensino proposto vão aparecendo e 

sendo expostas e nessa pesquisa trata-se de uma experiência de sala de aula, que vai além de uma 

avaliação qualitativa, por também perpassar pela avaliação quantitativa, como por exemplo, a 

aplicação de questionários a 60 educandos. O questionário, teve como objetivo principal, submeter 

aos estudantes a oportunidade de expor suas opiniões relacionadas aos conteúdos trabalhados em 

sala de aula, (discussões estas, baseadas aos princípios da Educação do Campo), respondendo à 

pergunta: “O que acham dos conteúdos trabalhados em sala de aula, ser associados ou não a 

suas realidades? Bom? Regular? Ruim? Porque? ”.  Nesse sentido, os educandos foram 

provocados a avaliar e sugerir de maneira geral, como veem ou querem que aconteçam as aulas.   
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De certa forma, a avaliação positiva sobre o conteúdo associado a vivência dos estudantes, já 

havíamos obtido as respostas de maneira informal, no decorrer da pesquisa, ainda no processo de 

observação. Mesmo assim, os questionários foram aplicados, porque intencionava, fazer os 

estudantes se expressarem sobre suas ideias, justificativas e suas opiniões da importância dos 

conteúdos associados à sua realidade. Com isso, adquiriu-se respostas significativas, expressões 

individuais, umas com mais riquezas de detalhes, outras com menos, assegurando que a formação 

diferenciada é consciente e conscientizada (veja a tabela 1). 

Tabela 1: Conteúdo associado à realidade 

 

B

OM 

 

 

1

00% 

 

5

3% 

Acham que tem maior facilidade de aprendizagem, quando os conteúdos 

são relacionados a realidade vivenciada. 
4

7% 

São importantes para sua aprendizagem. 

Fonte: do autor, 2016 

Dos educandos que responderam o questionário 100% avaliaram positivamente a 

metodologia de associar os conteúdos com suas realidades. Desse total, 47% dos estudantes 

emitiram suas opiniões, ressaltando a importância de ser repassado os conteúdos obrigatórios, 

regido pelos Parâmetros Curriculares Nacional. Ou seja, esses estudantes pontuam suas opiniões, 

sem muitos detalhes, de como interferem na sua aprendizagem. 

Já o percentual de 53%, além de pontuar como importante, justificam a sua avaliação 

positiva pelo fato de: “melhor fixarem os conteúdos e assim ter maiores facilidade de 

aprendizagem; Mudam à sua maneira de pensar diante de algumas questões da sociedade, como 

por exemplo, a não querer sair do campo, por se sentirem valorizados em saber que suas 

realidades/cotidiano, também têm importância; Acham a discussão de sala de aula mais 

interessante para ser debatida, por compreender sua realidade e os fazem gostar de socializar sua 

vivencia para os demais colegas”. Os educandos ainda ressaltaram, que o educador precisa situa-

los de onde está falando, e para que ou quem se fala. Ou seja, é necessário o educador iniciar a 

disciplina ou uma aula, com diálogo enfatizando sobre o que é obrigatório do Ensino Médio, e 

citar como isso relaciona-se com sua realidade.  

Além dessas opiniões citadas acima, ainda houve estudantes destacando que os assuntos 

repassados em sala de aula, cujo, conteúdo não está associado à sua realidade, apresentam maiores 
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dificuldades de aprendizagem, por se sentirem desmotivados e não conseguirem identificar sentido 

no assunto. Devido a isso, concorda-se com Freire (2011), por propor a discussão da educação não 

bancária, onde, simplesmente o professor chega à sala de aula e “joga” os conteúdos para os 

educandos de qualquer forma. Porque os conteúdos devem ter sentido na vida desses sujeitos, 

assim como ressalta Caldart (2008), que não se separa conhecimento dos valores, e de interesses 

sociais.  

Esses jovens, devem se interessar não somente em apreender ou decorar e fazer uma prova 

avaliativa para “passar” de ano, e sim, para modificar suas realidades, por ser críticos a seu modo 

de vida, onde na maioria dos casos no Campo é de extrema exclusão. E o assunto associado a 

realidade, significa que este é ponto de partida e chegada dos processos pedagógicos, que por sua 

vez, não está fechado somente em seu mundo camponês. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao fazer o paralelo entre o conteúdo obrigatório da Geografia, referenciando em principal 

a categoria paisagem, vista no contexto regional, observa-se a efetiva contribuição no diálogo com 

os educandos em sala de aula e a participação positiva na discussão sobre a região Amazônica, sua 

localidade, inserida no contexto da paisagem natural, ajudou os estudantes ter um novo olhar sobre 

suas realidades e consequentemente sobre os conteúdos obrigatórios, estabelecido no PCN, dessa 

forma, acredita-se que engloba o verdadeiro sentido da Educação do Campo. 

No destacar do conteúdo da região, compreende-se que os educandos passaram a 

desenvolver postura crítica, resultado obtido devido a aula, que despertou sentimento de 

valorização e pertencimento ao seu lugar. O processo foi facilitado, para demonstrar aos 

educandos, o quanto eles são sujeitos principais desse processo educativo e quanto suas realidades 

estão intrinsicamente ligadas a todo conteúdo trabalhado. E nesse debate de disputa ideológica se 

perfazem e refaz o sentido daquilo que se propõem a educação, que é de ajudar o ser social a 

viver, conviver, interagir ou mesmo intervir na sociedade. 
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