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RESUMO 
 
 

Um dos maiores problemas nas escolas municipais e na escola estadual da zona rural de 
Natividade da Serra, do bairro da Vargem Grande, é estabelecer critérios e condutas 
educacionais que considerem toda a peculiaridade econômico-social da região, do seu povo e 
da sua gente. Toda sabedoria armazenada por gerações, que antes resistia às influências 
externas, hoje, pode e deve aliar-se à evolução tecnológica, permitindo aos alunos 
conservarem os ensinamentos dos mais antigos, adaptando-os a uma realidade mais atual. 
Seria importante a formação de professores que valorizassem a cultura local e desenvolva 
projetos voltados para a realidade do campo e insiram na metodologia de ensino a tradição 
regional que os alunos consigam compartilhar com a família o que aprenderam em sala de aula 
permitindo que haja uma convergência de tradição com a modernidade que trará aos 
camponeses locais uma melhor visão do cultivo da terra, melhorando o aproveitamento do 
campo e desta forma aumentar sua rentabilidade. O bairro tomou outra condição 
socioeconômica, sendo inadmissível deixar a zona rural, relegada a um ostracismo e condenar 
esse povo simples e trabalhador a ficar à míngua de informação e progresso. Dessa forma, 
sem descaracterizar sua essência, seus costumes, sua cultura, enfim, toda sabedoria que “a 
roça” tem a nos oferecer e, ainda entendendo que todos esses avanços passam pela escola, 
na qual não cabe mais a visão de que o povo da zona rural estrutura-se apenas no trabalho 
braçal é que se estrutura este trabalho de pesquisa. A população da zona rural tem direito a 
continuar vivendo sua vida simples e sábia, mas com ensino de qualidade, tratando educação 
com respeito e valorizando assuntos pertinentes ao povo sertanejo, permitindo aos seus filhos 
aprendizado de qualidade. Esses mesmos alunos retornam ao berço para aplicarem todo o 
conhecimento adquirido, interrompendo um problema crônico, que é o êxodo rural. O Programa 
de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO) 
instituído pelo Ministério da Educação na Universidade de Taubaté possibilitou que, em 2012, 
primeira vez na história de Natividade da Serra, um grupo de moradores da área rural, incluindo 
o bairro da Vargem Grande, ingressasse na primeira turma desse curso. Aos alunos da 
Licenciatura, cabe a “missão” de desenvolver projetos, auxiliar professores na condução 
interdisciplinar da grade curricular, fomentando uma troca de experiência entre o corpo diretivo, 
docente e discente, mudando conceitos, levando às escolas municipal e estadual os 
conhecimentos absorvidos nas aulas na Universidade. 


