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RESUMO 
 
 

 A inserção do licenciando em Educação do Campo nas escolas de rede pública rural vem 
proporcionando oportunidades de criação de experiências metodológicas e práticas docentes 
de caráter inovador e interdisciplinar, dando aos alunos uma nova perspectiva com a 
possibilidade de atuar profissionalmente na sua comunidade indo para o lado contrário ao 
êxodo rural. Para que esse processo gradativo tenha sucesso é preciso a ação direta de um 
grupo que possa direcionar todos os ideais e colocá-los em prática. Assim, o Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - Diversidade (PIBID), que concede bolsas a 
alunos matriculados em cursos de licenciatura nas áreas Intercultural Indígena e Educação do 
Campo (incluídas as escolas quilombolas, extrativistas e ribeirinhas) instituído pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tem possibilitado 
aos alunos do Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do 
Campo (PROCAMPO), da Universidade de Taubaté, residentes em Cunha, Natividade da 
Serra, Taubaté e Tremembé, a atuação por meio de estágio de pesquisa nas escolas rurais de 
suas respectivas cidades sob a supervisão de profissionais da área. Uma das maiores 
preocupações dos profissionais depois de formados é integrar a teoria dos livros sem antes ter 
passado por uma experiência pessoal construtiva, isso principalmente na área da educação no 
campo. É essa necessidade que justifica o desenvolvimento das observações, 
questionamentos e pesquisas, no âmbito da formação de Licenciatura em Educação do Campo 
– Ciências da Natureza e Matemática. Confirma-se pelos benefícios da oportunidade do aluno 
recém-ingresso na Formação de Ensino Superior inserir-se no ambiente escolar antes mesmo 
de sua formação tendo uma nova perspectiva da Educação. Isso permite que possíveis 
estereótipos e pré-conceitos sejam desmistificados ou constatados pelos discentes, o que por 
sua vez influenciará fortemente na sua decisão de prosseguir com sua formação ou na postura 
que pretenderá assumir após se formar. O objetivo desta pesquisa é mostrar que o 
desenvolvimento das habilidades e a ampliação das capacidades profissionais são sem dúvida 
o ponto forte desse contato com a realidade profissional. Através da observação da atuação de 
diferentes profissionais em situações comuns ou cotidianas é possível desenvolver uma 
reflexão das possibilidades de resolução de problemas, além de propiciar a produção de um 
conhecimento aperfeiçoado, visto que, a ação crítica sobre uma determinada área do 
conhecimento é o modo mais produtivo de desenvolvimento pessoal e profissional. É isso que 
os alunos fazem a todo instante, estão em processo de aprimoramento e desenvolvimento das 
capacidades que possam diferenciá-los, dispondo dos diversos espaços de aprender para 
enriquecer-se e lapidar-se.  


