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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente relatório, apresenta a descrição relacionada as formações pedagógicas que 

subsidiaram o Produto do Mestrado Profissional Interdisciplinar em Extensão Rural da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF e tem como objetivo descrever 

esse processo de Formação de Professores realizado na Escola de Aplicação vande de Souza 

Ferreira,  localizada na Universidade de Pernambuco – UPE – Petrolina/PE. As formações 

foram desenvolvidas pelos pesquisadores da Univasf na coordenação de Ana Paula da Silva e 

Reginaldo Pereira dos Santos Junior e realizada a partir da colaboração da equipe 

multidisciplinar da referida escola e com a essencial participação da direção, coordenação e 

técnicos da administração além dos professores efetivos e contratados da instituição que 

participaram das formações pedagógicas. A realização desses encontros foram idealizados a 

partir dos objetivos e resultados da pesquisa da dissertação do Mestrado em Extensão Rural 

intitulado “O Ensino Contextualizado para Alunos de Comunidades Rurais em uma 

Escola Urbana na Cidade de Petrolina - PE” e está vinculada à Linha de Pesquisa III – 

Instituições Sociais e desenvolvimento Territorial. 
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1. A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA  E SEU PAPEL NA 

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os professores das diversas ciências 

começam a entender a realidade no momento em que os conteúdos abordados são associados 

às relações contextuais de seus alunos, de suas práticas, suas pesquisas e a diversidade de 

crianças que estão sob sua ótica e responsabilidade. Estes estudantes lutam pelo seu 

empoderamento, enfrentando as mais variadas questões sociais e disputas ideológicas, que 

conformam, muitas vezes, relações de classes injustas e preconceituosas.  

Descrever uma visão da necessidade de expandir o conhecimento dos alunos da zona rural 

que vão estudar em uma escola urbana e precisam dar significância ao contexto agrário e ao 

conhecimento ambiental que esse aluno traz consigo, agregando aos Parâmetros Curriculares 

os seus saberes e visão de mundo não é uma tarefa fácil: é preciso derrubar barreiras e 

preconceitos, expandindo a importância do campo para a sociedade, para fortalecer o respeito 

a esse espaço, suas comunidades e tudo que representam. 

As divisões entre o rural e o urbano no mundo da educação, só podem ser notadas por quem 

realmente tem a prática da escuta. Dentro de conteúdos “engessados” e mal dinamizados no 

processo de aprendizagem, pode-se encontrar metodologias que promovam a interação dos 

espaços, a significação dos conceitos e a realização concreta de uma proposta pedagógica que 

faça sentido na vida dessas populações. Essa realidade faz da escola um ambiente 

multifuncional, e, por isso, é importante a busca e o equilíbrio das funções clássicas dos 

conteúdos do currículo com uma aprendizagem significativa para quem transita entre esses 

dois espaços. 

Convencionou-se adotar como uma das referências, Freire (1980)  que nos destaca que “não 

importa com que faixa trabalhe o educador ou a educadora. O nosso trabalho é realizado com 

O melhor lugar para se entender e buscar as 

mais variadas divergências culturais é na 

instituição escolar, local de grande 

significância para a reiteração da importância 

dos indivíduos serem valorizados em suas 

identidades. Como afirma Pinto (2015), a 

escola é um dos espaços em que se aprende e 

socializa e a sua importância deverá sempre ser 

compreendida e estudada desde a sua origem, 

sendo que essa questão no Brasil, na última 

década, tem sido bastante discutida, assim 

como a diversidade sociocultural que se 

observa nesses espaços. Esse reconhecimento 

foi difundido a partir das lutas políticas e 

sociais de muitos movimentos oriundos do 

campo e da sociedade. 



3   

gente miúda, jovem ou adulta, mas gente em permanente processo de busca”. 

Levando-se em conta as considerações de Caldart (2001), no momento em que se elabora um 

projeto educacional para o campo não significa que terá que isolá-la ou dividi-la, mas o que 

deve ser levando em conta nessa construção é o trabalho com sua realidade, ou seja, suas 

especificidades. Estas duas áreas possuem diferentes sujeitos que necessitam de um olhar 

direcionado para essas diferenças, uma visão pedagógica que valorize o seu ambiente agrário 

e sua forma de vida. À medida que essas proposições forem ocorrendo e sendo articuladas, 

respeitando essa diversidade cultural, poderemos perceber a emergência de um ambiente 

menos conflituoso, onde uma probabilidade de extinção das discriminações e de preconceitos 

próprios do ensino rural, poderá frutificar. 

[...] a relação do combinado entre o estudo e o trabalho, sendo ele 

dentro ou fora do ideário escolar, em todos os segmentos desses 

alunos desde as séries iniciais, carecem ter a chance de realizar 

trabalhos que promovam a produção desses indivíduos e que a ele 

seja útil, complementando suas personalidades dentro de uma 

educação que combine sua identidade, sua cultura com os anseios da 

sala de aula. (Caldart, 2001) 

Para tanto, é imprescindível que o professor se integre à realidade local, entenda novos 

contextos sociais, participe de novas formações pedagógicas na aquisição de conhecimentos e 

se identifique como agente daquela comunidade, o que, de acordo com Cunha (1991) “(...) é 

um processo que acontece no interior das condições históricas em que ele mesmo vive. Faz 

parte de uma realidade concreta determinada, que não é estática e definitiva, é uma realidade 

que se faz no cotidiano”. 

  

2. FORMAÇÃO CONTINUADA 

 2.1 DOS OBJETIVOS  

  

O principal objetivo da nossa formação pedagógica oferecidos aos educadores da Escola de 

Aplicação Vande de Souza Ferreira foi o de garantir aos professores em exercício na escola e 

na rede pública de ensino, a formação acadêmica exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) destacando os alunos de comunidades rurais que se deslocam 

diariamente para as escolas urbanas e seus contextos socioeconômicos visando promover a 

melhoria da qualidade da educação básica ofertada a esses alunos. 

A Escola de Aplicação Vande de Souza, ao aceitar o desafio de aperfeiçoar os professores a 

partir das formações pedagógicas, almejou ser coerente com toda a sua proposta de educação 

desde sua origem na busca de soluções para os problemas pedagógicos apresentados pelos 

alunos rurais na pesquisa desenvolvida, suas necessidades, seus receios e suas perspectivas 
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futuras. Desta forma, a escola contribuiu inteiramente para  implementação desse processo de 

formação continuada, que também tem como objetivo lutar contra a exclusão e as 

desigualdades sociais, viabilizando uma oportunidade de socializar o conhecimento, de 

colaborar com a comunidade e de colocar em prática o ensino e a aprendizagem para melhorar 

a qualidade de vida dos envolvidos no projeto. 

Desta forma a ação de formação continuada aos professores foi orientada pelos seguintes 

objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ESTRATÉGIAS PARA FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

   

As atividades de Formação Continuada foram 

ofertadas para todos os professores da Escola de 

Aplicação da UPE/Petrolina podendo ser 

estendida para os demais professores da 

Gerência Regional de Ensino – GRE/Petrolina 

assim que compilado todos os dados da 

pesquisa. Os dois primeiros encontros de 

formação foram realizadas na própria instituição 

com carga horária de duas horas por encontro. A 

direção da Escola ficou a disposição dos 

1 Apresentar o Programa de Mestrado em Extensão 

Rural – PPGExR; 

2 Conhecer a Extensão Rural e o seu papel com a 

Educação; 

3 Entender o papel dos professores e a sua importância 

na educação contextualizada. 

4 Orientar os docentes quanto aos conceitos básicos 

que necessariamente devem estar articulados na 

proposta pedagógica: educação contextualizada, as 

atividades econômicas primárias e secundárias 

locais e os processos culturais do território 

semiárido; 

5 Orientar  os professores na sistematização dos 

conteúdos dos bimestres letivos;  

6 Resgatar o Projeto Político-Pedagógico da escola e 

atualizá-lo com os contextos dos alunos das 

comunidades rurais; 
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educadores nos períodos e horários combinados 

para a realização das formações.  As atividades 

desenvolvidas atenderam a uma proposta 

curricular previamente estabelecida, contudo foi 

flexibilizada à medida que outras informações e 

necessidades curriculares iam sendo 

identificadas ao longo da formação. 

 

3. METODOLOGIA 

  

Para a realização das formações pedagógicas, os educadores foram previamente informados 

sobre os encontros e os temas a serem discutidos, estando à disposição para realizarmos 

encontros mensais na sala dos professores da própria escola durante o horário de formação 

pedagógica interna que já ocorre na instituição, todas as semanas no turno contrário às aulas. 

O primeiro encontro com o grupo foi no mês de novembro/2017, para a organização e 

planejamento das formações, resolução de questionários a serem aplicados e esclarecimentos 

das dúvidas sobre a pesquisa realizada na escola. A segunda formação foi em dezembro/2017, 

com o objetivo de especificar a pesquisa e os dados a serem levantados, os principais 

conceitos associados a extensão rural visando a adequação dos conteúdos do currículo da 

escola às aulas de cada um dos docentes.  

A carga horária pré-estabelecida foi de 2 horas 

nos primeiros encontros. As formações 

posteriores serão semestrais e ocorrerão na 

escola e/ou na GRE, com o objetivo de 

perceber o projeto em andamento, as 

experiências com as aulas contextualizadas no 

âmbito extensionista que já foram aplicados na 

escola a partir dos encontros realizados 

anteriormente. Estas reuniões aconteceram 

consecutivamente após a aprovação da 

pesquisa pelo comitê de ética com a 

participação de 27 professores/coordenadores 

da escola. 

 

 

 

 

Os tópicos abordados a priori,  estão 

disponíveis no anexo I da dissertação da 

pesquisa que deu origem a esse produto. Os 

temas dos demais encontros serão delineados 

a partir da necessidade dos alunos descritos 

nos questionários/entrevistas durante o 

processo de investigação e análise da 

pesquisa. Esses encontros merecem destaque 

pelo dimensionamento tomado e pelos debates 

traçados sobre o importante papel do 

educador extensionista como agente de 

desenvolvimento e de apoio às comunidades 

dos espaços rurais.  

No período posterior a essas formações, ficou 

pré-estabelecido entre o grupo de pesquisa da 

PPGExR e a Escola de Aplicação Vande de 

Souza Ferreira, que a Professora e 

Pesquisadora Ana Paula da Silva realizará 

novas intervenções com os professores, 

comunidade e alunos no contexto da Extensão 

Rural.  
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3.1 EQUIPE DE PROFESSORES ENVOLVIDOS NA 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA  

●       Prof. Dr. Reginaldo Pereira dos Santos Junior - Orientador 

●       Profª Ana Paula da Silva – Professora Formadora 

●       Prof. João Tavares - Diretor 

●       Profª Cícera Mendes – Diretora Adjunta 

●       Sheila Cristina Rodrigues Bezerra - Administrativo 

●       Ana Cláudia Rosa de Carvalho Oliveira – Técnica 

●       Profª Leni Lima Pedro - Coordenadora 

●       Profª Adimar Cavalcanti Fonseca - Coordenadora 

●       Profª Jailde Maria de Sá - Secretária 

●       Profª Graciane Cristina de Araújo 

●       Profª Maria Verônica Rodrigues de Melo 

●       Prof. Denilson Cavalcante 

●       Prof. Erisvaldo Junior Ferraz 

●       Prof. Aldeci Nunes de Lima 

●       Prof. Roberto Silva dos Santos 

●       Profª Rosângela Cruz Silva 

●       Prof. Fernando de Souza Silva 

●       Profª Leda Soares de Almeida 

●       Profª Carla Alexandra Sena Souza 

●       Prof. Flávio César de Araújo Lopes Magalhães 

●       Profª Zaidilma dos Santos Santana 

●       Profª Lorena de Jesus da Anunciação 

●       Prof. Edmilson José da Silva 

●       Profª Sandra Marciana Carvalho Riché 

●       Prof. Humberto Vera Campos Filho 

●       Profª Rita Neuma Pimentel 

●       Profª Fabrícia da Silva Pereira 

●       Prof. Ivaldo Lino da Silva 

●       Prof. Diógenes Lopes da Silva 

●       Profª Wilmara Sampaio 

●       Profª Rosana Castro Nascimento 

●       Profª Maria Aparecida Barros 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Acervo da autora 
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3.2 CONTEÚDOS E TEMAS 

 

A formação continuada focalizou a proposta do currículo escolar estabelecidas nas Unidades 

Formativas, tendo também, como referência a Base Nacional Comum Curricular e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Destacamos ainda que alguns aspectos teóricos foram 

trabalhados para complementar a formação, visando o enriquecimento da proposta 

estabelecida. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

 

A avaliação das formações pedagógicas foram discutidas a cada encontro, sendo recebida de 

maneira positiva por todos os participantes do processo. Optamos por ouvir o grupo a cada 

finalização com sugestões para posteriores encontros. A dinâmica de debates, exposição dos 

temas e análises de  situações  pedagógicos, foi bem conceituada e devido ao fato de 

contribuir com o currículo contexto escolar, fomos convidados a manter o produto em 

atividade semestralmente na escola. 

 Extensão Rural e Educação. 

 Desenvolvimento Rural Sustentável. 

 Contextualizações com os Temas 

Transversais: Ética, Saúde, Meio 

ambiente, Educação e Trabalho, 

Pluralidade Cultural e orientação 

Sexual. 

 

Temas a serem  trabalhados a partir do resultado 

da pesquisa: 

 

 Cultura regional;  

 Atividades econômicas do setor primário; 

 Sustentabilidade; 

 Questões agrárias do semiárido. 
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 3.4 RECURSOS FINANCEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  RECOMENDAÇÕES À ESCOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Sugerimos a escola, valorizar esses estudos 

continuados a partir das formações 

pedagógicas e oficinas de estudos, 

direcionar aos professores à importância das 

contextualizações dos conteúdos existentes 

no material didático, alicerçando-os à 

realidade dos alunos, pois, entendemos que, 

ao mesmo tempo em que a escola educa, 

também desenvolve uma ação ética que 

proporciona às futuras sociedades melhores 

condições para o progresso da autonomia, 

colaborando para a vivência da coletividade. 

Não foi necessário nenhum recurso financeiro 

para a elaboração das formações pedagógicas. A 

Escola vande de Souza Ferreira cedeu o espaço 

dos encontros e todo o apoio técnico. O material 

didático aplicado foi elaborado em powerpoint e 

executado sem a necessidade de investimentos . 

Os professores já estavam localizados na escola, 

não necessitando de deslocamento para a 

ocorrência desse encontro.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

A conclusão da dissertação de Mestrado Profissional em Extensão Rural, culminou na 

intervenção a partir do desenvolvimento de atividades de Formações  Continuadas e foram 

realizadas desde o seu início (Novembro/17) de forma bastante positiva com a participação 

e comprometimento dos educadores envolvidos neste processo. 

As atividades previstas foram realizadas satisfatoriamente, apesar de iniciarmos essas 

formações ao final do ano letivo de 2017 devido a espera pela aprovação da pesquisa pelo 

Comitê de Ética – CEP, e com todas as intempéries dos professores por termos iniciado 

nossos encontros já no final do calendário escolar, destacamos, positivamente o bom nível 

e o compromisso demonstrado por toda instituição de ensino, nos revelando ser um local de 

partilha, de intervenções, de acolhida e de novas ações pedagógicas formativas para 

melhorar o processo de ensino e aprendizagem, favorecendo aos professores e 

principalmente aos alunos que fazem parte de seu contexto. 

 

 

 

 

Juazeiro, 15 de março de 2018 

 

 

 

 

Ana Paula da Silva 

Mestranda em Extensão Rural – UNIVASF 

paulet.ana@hotmail.com 

 

mailto:paulet.ana@hotmail.com
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