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RESUMO 
 
 

A atuação do professor em escolas rurais e suas práticas pedagógicas para a melhoria da 
qualidade do ensino. Muitos educadores e estudiosos afirmam que a escola pública no Brasil é 
carente de recursos pedagógicos, entretanto essa afirmação não é totalmente verdadeira. É 
sabido que, em algumas escolas públicas faltam recursos básicos como carteiras, cadeiras, e 
até merenda escolar, entretanto, em se tratando de recursos didáticos, ou seja, dos materiais 
utilizados para as práticas de ensino, as escolas são imensamente ricas. O que falta às 
escolas, sobretudo nas escolas rurais, é conhecimento para explorar os recursos pedagógicos 
existentes no ambiente escolar e em seu entono. Nas universidades, os futuros docentes 
aprendem um Currículo Básico comum para sua formação, com apenas uma pequena parte 
diversificada. Não menosprezando os conteúdos curriculares, sabemos de sua importância 
para a formação do educando, entretanto eles são apenas ferramentas, meios para que a 
realidade possa ser mudada, reconstruída de uma forma melhor e, sobretudo, mais justa. O 
currículo escolar conteudista apresenta-se muitas vezes, desprovido de sentido, de significado, 
que faz do estudo um caminho que não leva a lugar nenhum, que não têm olhos para o que se 
passa com a comunidade, que não envolve, não politiza. A aprendizagem significativa pode ser 
construída a partir de concepções, imagens e significados, senso preciso proporcionar 
diferentes situações de aprendizagem, que contemplem a diversidade cultural de cada região, 
matéria prima do local e principalmente o conhecimento e o ritmo de aprendizagem dos alunos. 
A sociedade está repleta de profissionais com muito conhecimento, contudo com escassez de 
atitudes. Isto pode ser um reflexo da formação desses profissionais que não os preparou para 
inferir na realidade. Muitos professores reclamam da falta de recursos pedagógicos apropriados 
para a prática de ensino, mas não sabem agir e transformar a realidade em que a escola esta 
inserida. Esta é apenas uma das consequências de uma educação que não capacita para o 
atitudinal e procedimental, ficando apenas no plano do conceitual, como se saber somente os 
conteúdos disciplinares fossem suficientes para resolver os problemas que enfrentam diante da 
realidade das escolas públicas, principalmente nas escolas rurais. A proposta deste estudo é 
refletir sobre a importância da atuação do professor e das práticas pedagógicas adequadas 
para inserir o aluno das escolas rurais em uma aprendizagem significativa, desenvolvendo a 
cooperação, o compartilhamento, estimulando à ética e promovendo atitudes de preservação 
do meio em que vivem. O aluno precisa saber o que está fazendo, para que está fazendo e por 
que está fazendo. Através da otimização das aulas é possível contribuir com a melhoria do 
quadro atual da educação, revertendo o estereótipo de alunos mal formados e despreparados 
para aprenderem a partir de sua própria vivência. Para tanto, necessita-se que o professor 
capacite o aluno a educar seu olhar para a investigação, com diferentes estímulos para 
compreender um fenômeno e/ou indagar sobre as descobertas científicas. O universo está 
repleto de questões a busca de soluções, precisa-se transformar o comportamento de 
colecionar informações que não se transformam em aprendizagem. O professor pode e deve 
ser o norteador de aulas experimentais, que permitam ao aluno refletir e usar seu senso de 
julgamento e criticidade. Através de reflexões sobre a postura do professor, em estudo neste 
projeto, espera-se elencar ideias que possam colaborar na efetiva aprendizagem do aluno. 
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