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Introdução

O texto tem como objetivo socializar o estudo sobre “a Educação do Campo no Brasil: 

revisão  da  literatura”.  Este  estudo  faz  parte  do  I  Capítulo  da  Dissertação  do  Mestrado 

acadêmico em Educação que versa sobre “o  levantamento de indicadores de custo-aluno-

qualidade para o ensino fundamental em escolas do campo de municípios do Estado do Pará”, 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação do Centro de Educação da Universidade Federal do 

Pará.

Esta revisão buscou identificar as questões presentes na literatura brasileira em relação 

à  educação  do  campo  e  apresentar  um  conjunto  de  informações  sistematizadas  sobre 

iniciativas/modelos desenvolvidos no País para a escolarização das crianças e jovens em áreas 

rurais.

A partir de leituras e análises sobre a Educação do Campo no Brasil, optou-se por 

realizar um apanhado histórico sobre a questão e concentrar esforços na busca de informações 

sobre  as  experiências  já  existentes  no  País,  de  modo  a  identificar  aspectos  que  possam 

contribuir para subsidiar a formulação de políticas educacionais para o setor. 

Neste  sentido,  a  revisão  contemplou  diferentes  experiências  educativas,  a  saber: 

Escola Família Agrícola, Casa Familiar Rural, Escola Ativa e a experiência da nucleação, 

procurando  identificar  os  elementos  e  informações  que  possibilitassem  caracterizar  o 

funcionamento dessas experiências de escolarização implementadas nos últimos anos no meio 

rural brasileiro.  
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A  busca  de  informações  foi  realizada  nos  sistemas  de  cadastro  bibliográfico  de 

Universidades1,  Internet,  documentos  e  dados  dos  Ministérios  da  Educação  e  de 

Desenvolvimento Agrário e por meio de contato direto com organizações como a ARCAFAR, 

UNEFAB,  MST e  o  Programa  Fundescola/MEC.  Considerou-se  a  produção  literária  dos 

últimos quinze anos (1989-2006).

O texto situa a Educação do Campo no contexto da educação brasileira apontando as 

questões  referentes  ao  contexto  sócio-histórico.  Tece  algumas  conclusões  sobre  as 

informações  compiladas  e  aponta  lacunas  existentes  na  literatura,  identificando  também 

estudos que se farão necessários para sanar tais lacunas e oferecer informações relevantes 

capazes de auxiliar na definição de políticas e ações efetivas para a educação no meio rural.

 Educação do Campo no Brasil – a escolarização

Nas últimas décadas, o Brasil apresentou melhorias significativas no que diz respeito 

ao acesso à educação primária das crianças em idade escolar. Os dados mostram que, de 1980 

a  2002,  o  índice das  crianças  de 7 a  14 anos  matriculadas  aumentou de 81% para 97%, 

indicando  que  o  País  quase  atingiu  cobertura  universal  neste  nível  educacional.  As 

desigualdades regionais também diminuíram. Enquanto, em 1980, a taxa de matrícula nesse 

nível educacional no Nordeste e Sudeste era de 69% e 90% respectivamente, em 2002, esses 

índices cresceram para 95% e 98%, respectivamente, reduzindo, portanto a diferença entre os 

dois de 21 para 03 pontos porcentuais. 

No entanto, ainda permanecem desafios importantes em relação ao desempenho do 

sistema.  Os dados mostram que cerca de 40% de alunos do ensino fundamental apresentam 

distorção idade/série. A repetência é um dos principais problemas a ser atacado.  Em 2000, 

1 UFPA, UNICAMP, USP, UNESP, UFRJ, UFV, UFSC, UFRGS e UFCE.  Algumas das obras consultadas serão citadas na 
bibliografia
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cerca  de  22%  dos  alunos  do  ensino  fundamental  não  foram  aprovados  para  a  série 

subseqüente. Na primeira série, 36% dos alunos foram reprovados. Segundo as estatísticas, 

um  aluno  permanece  estudando  na  educação  fundamental,  em  média,  8.5  anos,  mas  só 

consegue completar pouco mais do que a 6a série.    

As escolas do meio rural no Brasil atendem a aproximadamente 18% da população em 

idade escolar para o ensino fundamental.  De um modo geral, constata-se que as condições 

educacionais das áreas rurais são desvantajosas em relação às das áreas urbanas. Nas rurais, 

por  volta  de 6% das crianças de 7 a  14 anos estão fora  da escola,  comparado a  3% nas 

urbanas.  Dos jovens de 15 a 18 anos, 65,3% estão matriculados, mas 85% deles apresentam 

defasagem de idade/série, permanecendo no ensino fundamental. Nas áreas urbanas a taxa de 

matrícula  desse  mesmo grupo  etário  é  de  77,1%,  sendo que  65% apresentam defasagem 

idade/série. O número médio de anos de escolarização da população adulta2 residente na área 

rural é de apenas três anos, comparado a 6,5 anos nas áreas urbanas. Aproximadamente um 

terço (36%) da população adulta que vive no meio rural é considerada analfabeta.

De um modo geral, o universo da educação no meio rural é ainda bastante marcado 

pela presença das escolas isoladas multisseriadas que possuem um(a) único(a) professor(a) 

para duas, três e até quatro séries diferentes. Em 2002, 62% das escolas primárias brasileiras e 

74% das classes de 1ª a 4a. séries estavam localizadas em áreas rurais. 95% das escolas com 

apenas uma sala de aula (aproximadamente 60.000) encontram-se no meio rural. 

As dificuldades enfrentadas pelas escolas multisseriadas são enfaticamente registradas 

na literatura: de um lado, a precariedade da estrutura física e falta de condições adequadas de 

trabalho; por outro, uma baixa qualificação decente, a intensa rotatividade de professores e 

sobrecarga de trabalho para estes. Enquanto o professor não é formado, ele permanece na 

escola isolada; mas logo que se forma, pede remoção para a cidade, uma vez que, na escola 

2 População com 25 anos ou mais.
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urbana, pensa poder trabalhar menos e receber um melhor salário. (Withaker e Antuniassi, 

1992) 

A  sobrecarga  de  trabalho  muitas  vezes  vivida  por  professores  das  escolas  rurais 

isoladas também prejudica a sua atuação em sala de aula,  já que têm que realizar outras 

funções, além da docente, como zeladoras, diretoras e secretárias (Capelo, 2000). Atividades 

relacionadas à limpeza da escola e à merenda, por exemplo, são preocupações constantes do 

professor que, muitas vezes, tem de organizar o desenvolvimento destas atividades. Calazans 

(1992) comenta  que falta de pessoal não só dificulta como também inviabiliza a realização de 

certas tarefas indispensáveis para o bom funcionamento de um estabelecimento escolar. 

Outro aspecto complicador das escolas isoladas é o acesso do docente à escola: as 

estradas são precárias e ele dificilmente recebe ajuda de custo para chegar até o local de 

trabalho Por outro lado, o professor recebe menos visitas da supervisão escolar do município, 

quando recebe. (Capelo, 2000).

Uma política amplamente difundida nas últimas décadas para “solucionar” os problemas 

vivenciados pelas escolas isoladas tem sido a  nucleação.  Vários governantes optaram por 

eliminar  as  escolas  isoladas  e  construir  escolas-núcleo  ou  escolas-pólo  para  atender  as 

crianças de uma determinada região. Esse processo vem sendo alvo de inúmeras discussões. 

De um lado há os que a defendem sob o argumento da igualdade de condições de oferta; por 

outro há os  que a  condenam pelas  condições inadequadas  de  transporte,  longas  horas  de 

traslado que a criança pode ser submetida, além da não garantia de qualidade de ensino. 

Contexto socio-econômico-histórico

O contexto socio-econômico-histórico que envolve as questões da educação do campo 

está diretamemente relacionado à estrutura fundiária brasileira, caracterizada por uma grande 
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concentração da propriedade da terra na mão de poucos, crescente expropriação dos pequenos 

agricultores e aumento do assalariamento rural. Essa concentração fundiária, a grilagem, a 

violência no campo, a miséria e a fome, com a conseqüente degradação das condições de vida 

dos trabalhadores rurais, são fatores que vem acompanhados de um crescente êxodo rural. 

Segundo  os  dados  do  IBGE,  55,3%  da  população  brasileira  era  rural  em 1960  e 

diminuiu para 18% em 2002. Para Veiga (2002), no entanto, esses dados estão subestimados, 

uma vez que a definição de rural utilizada pelo IBGE não incorpora com fidedignidade a 

ruralidade  existentes  no  País.  Segundo  o  autor,  os  censos  demográficos  obrigam  os 

municípios a indicar sua área urbana e rural, acarretando uma contagem como urbana de toda 

a população de pequenos municípios com baixa densidade populacional, valores e cultura 

essencialmente rurais. Utilizando critérios internacionalmente utilizados de localização dos 

municípios, densidade demográfica e tamanho de sua população, Veiga propõe um outro tipo 

de  estratificação:  um  corte  diferenciado  que  indica  um  total  de  4.490  municípios  que 

deveriam ser classificados como rurais e a população essencialmente urbana seria de 58%. 

A  necessidade  de  escolarização  no  meio  rural  em função  do  desenvolvimento  da 

agroindústria é cada vez mais percebida pelos vários setores da sociedade. Segundo Capelo 

(2000) o interesse pela escolaridade dos empregados, nas grandes fazendas, pode aumentar 

em razão das tecnologias que estão sendo implantadas no trabalho rural que exigem um certo 

grau de conhecimento. 

Conclusão

Grande  parte  da  literatura  revisada  concentra  sua  atenção  na  reflexão  sobre  os 

problemas da educação rural no Brasil, Apresenta, assim, uma série de aspectos que tornam a 

situação  da  educação  do  campo  preocupante  não  só  para  as  próprias  escolas  e  suas 

comunidades, mas também para os agentes oficiais que se responsabilizam pela educação no 
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meio rural. Os altos índices de reprovação e defasagem escolar, as dificuldades das escolas 

multisseriadas, o difícil acesso para professores e alunos, as condições de trabalho no meio 

rural,  a  baixa  qualificação  dos  professores,  as  condições  e  resultados  do  processo  de 

nucleação, a inadequação curricular, entre outros, são todos aspectos a serem considerados na 

formulação de políticas para o setor.

Claramente, os estudos identificam a existência e o vigor de diversos movimentos da 

população rural organizada e sua luta pelo acesso à terra e pela permanência no campo, bem 

como por uma educação inserida em sua história, valores e idéias de transformação do campo. 

Destaca-se uma grande crítica em relação ao currículo hoje disseminado nas escolas no meio 

rural  e  uma  grande  defesa  para  que  os  conteúdos  dessas  escolas  reflitam  a  cultura,  as 

necessidades e os valores dos trabalhadores do campo. Frente ao descaso do governo, várias 

dessas organizações têm sido protagonistas na implementação de iniciativas para a provisão 

de educação para as crianças e jovens no meio rural. Enquanto essas experiências refletem as 

necessidades do meio rural, observa-se que têm uma abrangência bastante limitada. 

Os dados apontam grandes lacunas na provisão de oportunidades educacionais nesse 

meio, principalmente no que se refere à educação fundamental de 5a.  a  8a.  série e ensino 

médio, bem como deficiências graves nas condições escolares e qualidade das escolas. Tais 

constatações põem em evidência a necessidade urgente de que se definam políticas efetivas 

para a oferta e melhoria da qualidade educacional para as populações no meio rural. 

A revisão reporta a existência de uma legislação que apóia o desenvolvimento de uma 

educação adequada às necessidades do campo. A LDB e, mais recentemente, as Diretrizes 

Operacionais  para  a  Educação  Básica  nas  Escolas  do  Campo,  claramente  vislumbram  e 

sustentam  as  adequações  necessárias  à  realidade  do  campo.  No  entanto,  pouco  dessa 

legislação  tem  sido  colocada  em  prática  pelos  sistemas  de  educação,  o  que  indica  a 
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necessidade de que estas sejam mais divulgadas, discutidas e operacionalizadas nos sistemas 

educacionais. 
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