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Introdução 
Este trabalho traz uma análise dos registros (Erickson, 1986) gerados (Mason, 

1996) em pesquisa, de cunho etnográfico, que tem como contexto de estudo um bairro 
localizado na zona rural de um município do interior do estado de São Paulo.  

Em geral, as escolas da área rural têm a característica de serem multisseriadas, 
isto é, há alunos de duas ou mais séries em uma mesma sala de aula, orientados por um 
único docente. Segundo o Censo Escolar 2002, 64% das escolas que oferecem ensino 
fundamental de 1ª a 4ª séries são formadas por turmas multisseriadas. A escola 
estudada tem essas características. Uma professora leciona para 1ª e 2ª séries (do 
Ensino Fundamental) em uma sala com 13 alunos e outra leciona para 3ª e 4ª séries em 
uma sala com 14 alunos.  

Leite (2002) afirma que: 
“Temos que ‘redescobrir’ o significado, o papel e o sentido da escola 

entre os rurícolas, e tentar entender até que ponto ela ainda se estabelece como 
’valor social’, bem como sua função na mão-de-obra e, como elemento identificador 
de uma cultura/práxis campesina. Dessas indagações extraem-se o conteúdo formal 
e filosófico do planejamento e da política educacional para a escola rural.”  (p.78) 
Outros autores (Caldart, 2004;Campos, 2003; Tôrres, 2003), além do próprio 

Ministério da Educação através do Grupo Permanente de Trabalho de Educação do 
Campo, vêm destacando a urgência do conhecimento efetivo da população rural do 
nosso país:  

“Incentivar e criar condições para que ultrapassados olhares e 
imaginários sobre o campo, e especificamente sobre a educação, sejam confrontados 
com dados, pesquisas e análises sérias. A realidade da Educação do Campo e seus 
tópicos é desconhecida. Assumi-la na agenda pública exigirá como uma primeira 
tarefa estimular seu conhecimento. (...) Exigirá, ainda, criar mecanismos para que 
uma visão nova, mais realista, menos estereotipada do campo oriente os diversos 
agentes da educação: Ministérios, Secretarias estaduais e municipais.” (Arroyo, 2004: 
92)   
Com a pesquisa busquei conhecer e interpretar criticamente as 

peculiaridades desse determinado contexto rural e investigar de que forma tais 
peculiaridades influem (ou não) no processo de escolarização e letramento das 
crianças e jovens da comunidade. As observações e os registros gerados em campo 
foram instrumentais para responder as seguintes perguntas: O que significa a 
escrita para essa comunidade? Qual é o valor conferido à escrita? De que 
maneira percebemos os reflexos da cultura local na introdução (aprendizagem) 
dos alunos à linguagem escrita,  na escola local?Como os professores da 
escola vêem e lidam (ou não) com as peculiaridades dos alunos e da escola do 
campo? 



Conhecer e tentar entender o que a escolarização e o letramento significam 
para um determinado grupo e observar a inserção das crianças deste mesmo grupo na 
iniciação da escrita, na escola, é importante porque  “A escrita adquire sentido para o 
sujeito na dependência do(s) sentido(s) que se apresenta(m) para seus diferentes grupos 
sociais de inserção.” (Rojo, 1995: 82). 

Precisamos, então, conhecer e considerar esses sentidos da escrita a fim de 
propiciar aos alunos, na escola, “modos de participação” com significado e que 
favoreçam o sucesso da aprendizagem dos conteúdos escolares, uma vez que a 
desconsideração da realidade e dos saberes pode acarretar problemas como insucesso 
na aprendizagem da escrita, insegurança e auto-imagem negativa dos alunos (Kleiman, 
Cavalcanti e Bortoni,1993).  

A noção de letramento que utilizarei é a de Kleiman (1999:19): 

Um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema 
simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos. 
(...) As práticas específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática social 
segundo a qual o letramento era definido, e segundo a qual os sujeitos eram 
classificados ao longo da dicotomia alfabetizado ou não-alfabetizado, passam a ser, 
em função dessa definição, apenas um tipo de prática - de fato dominante - que 
desenvolve alguns tipos de habilidades, mas não outros, e que determina uma forma 
de utilizar o conhecimento sobre a escrita 

Quanto ao conceito de cultura, me apoio na definição de Thomaz (1995: 427), 
segundo a qual:  

Fenômeno unicamente humano, a cultura se refere à capacidade que os 
seres humanos têm de dar significado às suas ações e ao mundo que os rodeia. A 
cultura é compartilhada pelos indivíduos de um determinado grupo, não se referindo 
pois a um fenômeno individual; por outro lado, como já vimos cada grupo de seres 
humanos dá diferentes significados a coisas e passagens da vida aparentemente 
semelhantes. (...) O homem porém é um ser social, o que quer dizer que compartilha 
com outros homens formas de agir e pensar. 

Destaco a importância e a necessidade de tornar conhecidas as 
características de contextos de minorias – ou “maiorias vistas como minorias” 
(Cavalcanti, 1999), para realizar o planejamento escolar adequado às peculiaridades 
das comunidades. De acordo com Leite (op.cit:112): “A escolaridade rural exige um 
tratamento diferenciado, com base em um contexto próprio, em um processo sócio-histórico 
genuíno, paralelo, porém, não semelhante ao processo urbano.”.  

É importante também que o processo de escolarização possa assegurar a 
valorização das identidades, da auto-estima dos alunos e cumpra a principal função da 
escola, no âmbito do ensino de língua materna, que é ampliar a gama de recursos 
comunicativos dos alunos para poder atender às convenções sociais do contexto em que 
interagir (Bortoni-Ricardo, 2004). 
 
 
 
Análise dos Dados 

Com base nos dados do trabalho de campo asserções foram elaboradas, 
primeiramente de forma intuitiva, seguindo os princípios da metodologia etnográfica (ver 



Erickson, 1984), com o intuito de responder às perguntas de pesquisa. Abaixo seguem 
as asserções e análise. 
Asserção 1: O processo de escolarização (e de letramento) é valorizado nessa 
comunidade. 

A partir das observações realizadas na escola e de conversas com algumas 
pessoas da comunidade, pude perceber que há, nesse contexto, uma valorização (por 
vezes, supervalorização) do processo de escolarização.Evidências que confirmam essa 
asserção foram encontradas nos textos das crianças (“Nós precisa de estudo” – aluno da 
3ª série) e nas suas falas (“Hoje em dia sem estudo a gente não consegue nada, né.” – 
aluno da 4ª série). 

O texto abaixo, também utilizado como evidência confirmatória à Asserção 1, foi 
feito por um aluno de 14 anos, estudante da 4ª série, trabalhador em uma olaria próxima 
à escola. O tema da redação era “A minha escola” e foi indicado  pela professora: “A 
minha escola me ensinou a escrever e aprender a ler. De primeiro eu não sabia nada. Se não 
fosse você eu ficaria com vergonha de ler mas agora estou lendo bastante. Obrigada.”     

Percebi que é reproduzido, na voz das crianças, um discurso comum na 
sociedade, que associa a escolarização, e, conseqüentemente, o saber ler-e-escrever, 
com o “ser alguém na vida”. Deixar de ser um “nada” para passar a ser “alguém” 
implicaria, segundo minhas observações, “arrumar um serviço bom”, “trabalhar em uma 
firma”, ou seja, trabalhos que, provavelmente seriam executados fora da área rural. 
Analiso essa questão na subasserção abaixo. 
Subasserção 1: A escrita se mostra importante/necessária nas relações com a 
cidade 

As crianças que não possuem terras vêem, ainda que muitas vezes a 
contragosto, o próprio futuro na cidade como algo inevitável. São famílias que, ainda que 
de origem rural, não mantém mais um vínculo com a terra, mas pensam na questão 
financeira. Sabem que serão empregados, mas é melhor ser empregado na cidade 
(“onde se tem escolas, hospitais etc”), que no campo (“onde se trabalha muito e se 
ganha pouco”). 

Já outras crianças, em menor número nessa escola, conseguem ainda se 
manter com a renda decorrente do trabalho na própria terra (em geral, herdada), mantém 
o desejo de continuar na propriedade familiar, trabalhando ali. Dessa forma, esses 
alunos que não escondem o desejo de “ficar com a mãe”, não evidenciam planos de 
prosseguir os estudos para conseguir um trabalho na cidade, embora, por algumas 
vezes, essas crianças reproduzam o discurso de que precisam estudar para trabalhar, 
como no excerto a seguir, extraído de anotações do diário de campo do dia 03/04/06: 

Enquanto brincavam no parquinho da escola, perguntei a quatro 
meninas o que elas gostariam de fazer quando ficassem mais velhas. Apenas três 
responderam, afirmando que querem ser veterinárias. A menina que não respondeu 
informa, com algum espanto: ‘Mas pra ser veterinária tem que fazer faculdade.’ Ao 
que outra responde: ‘Mas eu vou fazer! Minha mãe já falou que eu vou.’ Uma outra 
que também quer ser veterinária questiona, despontada: ‘Tem que fazer faculdade? 
Então eu não sei se vai dar’. A garota que não respondeu a minha pergunta continua: 
‘Eu não vou fazer faculdade não, eu vou ficar com a mãe. Mas eu vou terminar o 
estudo, né. Porque igual a minha mãe ... ela estudou até a 3ª série, se tivesse 
estudado mais podia ganhar mais. Ela mesmo fala. 



Todas as vezes que perguntei aos alunos porque eles queriam saber ler-e-
escrever, tinha como resposta funções exercidas na vida urbana: “Pra comprar as 
coisas.”; “Pra mexer em computador...nas firmas, nas empresas que a gente vê eles 
trabalhando com computador.”; “Pra pegar ônibus” etc. Assim, a aquisição da escrita 
estaria diretamente ligada a ações que serão realizadas no futuro e, possivelmente, em 
um futuro na zona urbana. 

Subasserção 2: O processo de escolarização, atualmente, é mais 
valorizado pelas mulheres que pelos homens. 

Por diversas vezes notei que, no imaginário dos sujeitos de pesquisa, havia uma 
superioridade do desempenho escolar das meninas em relação aos meninos, como 
vemos nos excertos abaixo: 

“As meninas são mais inteligentes e esforçadas que os meninos. Você vê... elas têm 
tudo arrumadinho, caprichado .” ( Professora, de origem rural) 

“As meninas são mais corajosas, não param quando tem um problema. Os meninos, 
por qualquer coisinha, já voltam pra barra da saia da mãe. Parece que eles não querem sair 
desse mundinho, né.”.  (Merendeira da escola, mãe de um casal de filhos).  

Os dados da pesquisa corroboram afirmações já feitas por outros pesquisadores 
(Brandão, op.cit.; Jung, 2003), que indicam uma mudança na identidade de gêneros da 
população do campo. Em sua pesquisa, Jung (op.cit) percebe a mudança da identidade 
de gêneros na comunidade rural investigada: as mulheres passaram a se orientar mais 
para os valores urbanos, assim, buscam orientação profissional e social pela conquista 
de um emprego e pela aquisição do letramento escolar, ao contrário dos homens que 
estão mais voltados para os valores locais da terra. 

Na escola, conversei com duas meninas cujas falas, inicialmente, pareceram 
evidências desconfirmatórias dessa asserção, uma vez que elas não manifestavam 
como as colegas de classe o desejo de fazer faculdade e, conseqüentemente, sair do 
campo. Com um olhar mais aprofundado percebi que elas mantêm os valores da terra 
por serem futuras herdeiras de terra, uma vez que os pais possuem pequenos sítios e 
elas não têm irmãos.  

As duas garotas, ambas alunas da 4ª série, são as únicas que ajudam os pais 
nos serviços das propriedades, fora da casa: uma ajuda a avó na colheita e outra cuida 
do gado. Como vemos, elas estão mais ligadas a terra e aos trabalhos rurais que as 
outras meninas, e têm atitudes que valorizam as propriedades da família e o trabalho 
rural, pois elas têm a possibilidade de ver seu futuro ainda no campo, como proprietárias.  

A aquisição da escrita está ligada ao contato com a zona urbana. Como as 
meninas buscam o reconhecimento através de um emprego nesse contexto (já que 
parecem não conseguir ver possibilidades de reconhecimento para elas na área rural), 
se empenham ir não fracassar no ambiente escolar, agência principal (senão única na 
região) por garantir o acesso à cultura letrada, a qual as meninas almejam pertencer. 
Asserção 2: Segundo expectativa das mães, a função primeira da escola seria 
ensinar as técnicas de “ler-e-escrever” 

Para saber qual o significado que alunos e pais dão à escola na comunidade 
observada, elaborei duas perguntas (Por que seu filho vai à escola? O que você acha 
importante sua criança saber?) que seriam respondidas pelos pais das crianças e 
entregues para mim.  

Obtive respostas como: 
“Tem que saber ler e escrever e respeitar os professores.” 



“O mais importante é saber ler e escrever para ser uma pessoa bem sosedida na vida.” 
“Ele estuda para ter dignidade a ler e escrever.” 
“A escola deve preparar para que um dia ele possa cursar uma faculdade.” 
“Meus filhos vão para a escola não só para aprender a ler e escrever, mais para que no 

futuro seja uma pessoa justa e honesta.” 
As respostas das mães (nenhum pai respondeu) mostram a enorme importância 

que a escrita teria para elas, estando relacionada até à noção de dignidade. Saber ler e 
escrever também não parece ter uma função imediata, mas futura. 

Kleiman, Cavalcanti e Bortoni (1993) apontam que saber se o filho aprenderá a 
ler e escrever é uma preocupação real de pais de crianças pobres na fase inicial de 
escolarização, quando isso não é sequer questionado por membros da classe média, 
talvez por filhos de classe média serem os alunos idealizados pelas escolas, pois já 
pertencem a uma cultura letrada, diferentemente do que, em geral, ocorre com crianças 
de outros contextos. 

As expectativas das mães em relação à função da escola revelam que há 
uma visão ainda de que a capacidade de ler e escrever possibilita transformações 
cognitivas, sociais e até de caráter. Essa visão é associada ao mito do letramento, que é 
“constituído por um conjunto de crenças e representações de natureza ideológico-cultural 
inerentes ao processo de letramento do tipo valorizado na escola e reproduzidas pelas 
instituições de prestígio na sociedade burocrática.” (Signorini, 1994:21). 
 
Asserção 3: Os alunos manifestam em suas falas e textos a linguagem e os 
valores de casa (da família). 

Segundo Brandão (op.cit.) a família ainda é a principal e mais valorizada agência 
de mediação e reprodução de saberes técnicos e morais, embora os pequenos espaços 
– grupos de irmãos, idades, sexo e interesse –, menos formais e menos estudados, 
também exerçam grande poder de efeito socializador e de construção identitária. Dessa 
forma, é evidente que características aprendidas no ambiente familiar se manifestarão na 
escola. Na escola observada, notei a influência da família (do grupo) na linguagem 
utilizada e na religiosidade.  

Nos textos dos alunos freqüentemente aparecem traços de sua linguagem oral: 
“ficar de juei” “arguem” “trabaia” “lade baixo” “armoço”. Os textos são lidos com a 
professora e reescritos. Em nenhum momento notei algum tipo de ridicularização, seja 
por parte das professoras ou por parte dos alunos, frente a essa linguagem. 

 Conversando com alunos, moradores da zona rural, de uma 8ª série em uma 
escola da cidade, perguntei quais eram suas principais dificuldades no início da 
escolarização na cidade, quando ouvi a seguinte resposta: “É saber falar do jeito dos 
outros.”. 

Bagno (1998), através de personagens criadas para discutir aspectos da 
lingüística e da sociolingüística, traz a questão do preconceito em relação à variedade 
caipira:  

“- A reação dos moradores das grandes cidades ao modo de falar dos 
caipiras, por exemplo, é sempre de deboche. 

- Bem lembrado, Verinha – responde Irene – O chamado falar caipira 
estende-se por uma grande área do Sul-Sudeste, que inclui o interior do Paraná, de 
São Paulo e uma grande porção de Minas Gerais. O traço mais marcante dessa 
variedade é o chamado ‘R caipira’, que recebe na fonética o nome técnico de ‘R 



retroflexo’. De fato, quase sempre ela é ridicularizada pelos moradores das grandes 
cidades.” (pp.24;25)   

Para amenizar o sentimento de insegurança e a baixa auto-estima dos 
alunos se faz necessária a postura de um professor que reconheça a diversidade e 
valorize as diferenças lingüístico-culturais, mas que, ao mesmo tempo, possibilite a 
aprendizagem e as especificidades da norma culta, já que, conforme Bortoni-Ricardo 
(2004): 

“Ao chegar à escola, a criança, o jovem ou o adulto já são usuários 
competentes de sua língua materna, mas têm de ampliar a gama de seus recursos 
comunicativos para poder atender às convenções sociais, que definem o uso 
lingüístico adequado a cada gênero textual, a cada tarefa comunicativa, a cada tipo 
de interação.” (p.75)  

Na escola observada, como dito anteriormente, a maioria dos alunos utiliza o 
“dialeto caipira”, entretanto a “correção” por parte das professoras não se dá da maneira 
como fazia a professora de Rodrigo, personagem do texto acima, embora a correção 
exista, segundo consta nas anotações de campo do dia 9/09/05:  

Enquanto a professora atende alguns alunos em sua mesa, outras 
crianças conversam perto dela. Uma delas conta às outras que, indo embora da 
escola, encontrou um boi solto na estrada. A professora, ouvindo a conversa, sem 
levantar a cabeça, apenas exclamou: ‘Solto. Não é sorto que fala.  
No dia 16/09/05 há uma anotação de campo, desta vez na sala de 3ª e 4ª 

séries, semelhante a de cima: “Hoje foi uma das raras vezes em que a professora 
Terezinha corrigiu a maneira de falar de um aluno. Enquanto conversavam a professora 
falou: ‘Não é oiei, é olhei.’” 

Minha surpresa se dá pelo tipo de relação que essa professora mantém com 
os alunos. Ela também é de origem rural, estudou no campo e lecionou nesse contexto 
há muito tempo atrás, retornando há dois anos. Havia bastante tempo também que não 
dava aulas para crianças. Em suas aulas as questões e observações dos alunos são 
consideradas. Muitas vezes ela assume uma postura maternal e amiga, conversando 
sobre o cotidiano, o passado, dando conselho às crianças.  

Há duas meninas, em especial, que falam bastante e que têm em sua 
linguagem o “dialeto caipira” bem característico. Quando elas começam a falar, a 
professora para e fica olhando, encantada, quando elas acabam, se vira discretamente 
para mim e diz: “Não é uma belezinha!! Elas são uma fonte riquíssima de estudo, de 
pesquisa lingüística.”  Nessa fala entendo que embora reconheça a diversidade, o que já 
é muito positivo, essa professora acaba considerando a fala das suas alunas como algo 
exótico.  

A fim de conhecer melhor a comunidade rural contexto da pesquisa e para que os 
próprios alunos conhecessem o lugar em que vivem, estimulei, em classe e com a 
participação da professora, conversas sobre a escola no passado, no tempo dos pais e 
avós das crianças. Sentados em círculos, as crianças participaram com entusiasmo, 
dizendo que os pais contam como era difícil freqüentar a escola antigamente: não havia 
transporte ou merenda; os professores eram bravos e deixavam de castigo etc. 

Após as conversas com os alunos pedi, às crianças das séries iniciais, que 
fizessem desenhos que tivessem relação com nossa conversa. Surgiram desenhos com 
elementos interessantes. Em muitos estava representada a professora chegando de 



carroça e as crianças a pé. Em outros a escola tinha sino e grade. Mas o que me 
chamou mais a atenção e que confirma essa asserção é o desenho de um aluno que 
traz a escola fisicamente igual a uma igreja, com uma cruz no alto. 

 Analiso a forte presença da religiosidade, particularmente da religião católica, nas 
atividades e no discurso dos alunos por se tratar de crianças provenientes de famílias 
imersas em uma comunidade religiosa (católica, no caso) e não necessariamente por 
serem moradores da zona rural.  

Para exemplificar e evidenciar essa asserção, trago um diálogo, extraído de 
meu diário de campo:  

No início da aula David pergunta: 
 - Dona, hoje a gente não vai rezar?  
Tiago: Que rezar o que! 
David: Que é isso, ô. Não tem respeito a Deus? 
Tiago ignora, com desdém. Três alunos se entreolham, balançando a 

cabeça, em sinal de reprovação ao ato de Tiago. A professora esteve alheia ao 
acontecimento. 

A indignação das três crianças, alunos da 2ª série, em relação ao colega que 
não valorizava e respeitava o momento da oração diária demonstra o quão importante 
em suas vidas é a religião e, enquanto, presente em seu cotidiano os alunos buscam 
manifestá-la também na escola . 

Algumas vezes os alunos fazem referência a sua religiosidade também  em 
seus textos: “Poesia: Minha escola- Escola minha amiga escola minha vida. Eu quero 
amar Deus e meu pai e minha mãe e meu irmão.” 

Essa criança, dez anos de idade, aluno da 3ª série, pertence a uma família 
conhecida na região pelos casamentos entre parentes – segundo os moradores, para 
manter as terras “entre família”. A funcionária da escola, moradora do bairro, diz também 
que “Eles não gostam de se misturar.”, daí a cumplicidade desse aluno e de sua prima, 
da mesma sala de aula. 

Seu texto indica que, para ele a escola é uma instituição tão importante quanto 
sua família e Deus. Embora não tenha citado uma religião específica, através de 
conversas com ele e sua prima, soube que são católicos, fazem catecismo e há 
freqüentemente rezas coletivas (terço, novenas) em sua casa.  

A religiosidade não é, necessariamente uma peculiaridade exclusiva de 
moradores de zona rural, embora ela se mostre com freqüência. Crianças vindas de 
ambientes onde a religião evangélica é predominante também costumam manifestar sua 
religiosidade na escola e em outros contextos. 
 
Asserção 4: Os professores chegam às escolas da zona rural carregados de 
preconceitos em relação aos alunos da região.                                                                                               

Revisitando as anotações de meu diário de campo, percebei a constância 
com que apareciam questões relacionadas às professoras: suas queixas, suas 
angústias, seus pensamentos em relação aos alunos, à comunidade e à escola, além da 
minha própria voz sobre suas ações. Algumas questões foram consideradas, por 
exemplo, a atribuição dos fracassos dos alunos a fatores externos: descaso público e 
condições sociais e culturais dos alunos, como aparece nas vozes dos professores: “Só 
porque é do sítio...é um descaso...”; “Eles não têm interpretação, não têm vocabulário Acho que é 
porque os pais não conversam mais com os filhos em casa.”  



Pude perceber também que a “escola rural” não é o local do destino profissional 
almejado pelas professoras, mas que elas estão lá por algum tipo de imposição, em 
geral relacionado ao baixo número de pontos que a professora possui na diretoria de 
educação e que não permite escolher o lugar onde trabalhar. Uma professora deixava 
muito claro que não gostava de lecionar naquela escola, perguntei então o que a fazia 
estar ali e ela respondeu: “Sobrou, né! Quem quer...”. 

Mesmo as professoras que afirmavam gostar de trabalhar com os alunos da 
área rural, relatavam constantemente as dificuldades que tinham, como a distância e, 
principalmente a sensação de que estavam desamparadas pelo poder público, assim 
não pretendiam continuar ali. 

Entre as queixas das professoras também se destacava a pouca participação da 
família dos alunos na escola. Realmente, embora valorizem a educação escolar, 
conforme exposto na Asserção 1, não percebi uma participação efetiva dos pais na 
escola. A escola ainda é “do prefeito”, que, ocasionalmente, presta “favores” à 
comunidade. A escola não é feita (pensada e constituída) por membros da comunidade 
que ela atende, talvez por isso seja tão distante da realidade dos alunos. 

Por vezes, as opiniões dos professores em relação aos alunos são percebidas 
por pessoas externas à sala de aula, como aparece na voz da funcionária da escola 
(mãe de alunos e moradora da região da escola): “Tem professora que acha que gente 
do sítio não aprende. Não sei porquê. Acho que tanto faz se é do sítio, da cidade...vai da 
força de vontade da pessoa.”  

Merece destaque aqui uma professora que tendo estudado, na infância, e 
lecionado no início da carreira em escolas da zona rural e que retornava a sua “origem” 
após anos vivendo e trabalhando na cidade. A relação dela com os alunos era a melhor 
possível: havia conversas sobre o cotidiano das crianças, ela contava suas histórias, 
incluía na aula temas e vocabulário pertinentes ao trabalho e à vida no campo, que ela 
conhecia. O envolvimento emocional com as crianças era notável. 

Arroyo (2006:114) aponta que um dos problemas que enfraquece as escolas do 
campo é o fraco vínculo dos professores dessas escolas com o campo: “Não é um corpo 
nem do campo, nem para o campo, nem construído por profissionais do campo. É um corpo que 
está de passagem no campo e quando pode se liberar sai das escolas do campo.” . 

Concluo que as professoras, a não ser a que era de origem rural, não levam em 
conta as peculiaridades dos alunos ao não trazer elementos da vida cotidiana dessas 
crianças para a sala de aula. A sensação de impotência das professoras diante do 
fracasso escolar das crianças aparece já nos primeiros contatos: “O que eu posso fazer? 
Eles não têm noção nenhuma, eu sei disso, dá dó, mas eu sou obrigada a trabalhar esse 
conteúdo.”; “O que eu vou fazer? Dá vontade de chorar.” .  

Infelizmente, diante das dificuldades parece acontecer um conformismo com a 
situação, acreditando que nada pode ser feito para aqueles alunos, assim se espera o 
ano letivo acabar, quando, possivelmente, a escola servirá de passagem para novos 
professores.    
 
 
 
 
 
 



Considerações Finais 
A análise dos dados indicou que a escola de zona rural, pelas dificuldades que 

carrega (distância, “descaso público”, “fatores socioculturais dos alunos” etc), não 
aparece como destino profissional almejado por professores. Brandão (1990: 174) 
afirma, a partir de sua pesquisa, que: “Os professores reconhecem que, se há culpas, 
em primeiro lugar elas devem ser atribuídas às condições sociais e culturais com que os 
alunos chegam à escola.”. Além disso, o pesquisador destaca que, devido à precária e 
inadequada formação “estes (os professores) nunca são individualmente motivados a se 
tornarem educadores rurais, por formação e vocação.”.  

Assim, reafirmando tal dado, concluo que como chegam lá de maneira imposta, 
esperando que no próximo ano consigam “pegar” outra escola e como carregam consigo 
o pensamento comum que associa o rural com atraso e pobreza, os professores acabam 
se conformando que lá “o trabalho não rende” e que nada de muito significativo pode ser 
feito para aqueles alunos. 

Araújo (2001) evidencia que o conhecimento de mundo e a experiência vivencial 
ampliam a competência em leitura mesmo em sujeitos que não tenham contanto 
constante com a linguagem escrita, assim ao não levantar e trabalhar com as 
características dos alunos a que atende, a escola, instituição responsável por introduzir 
formalmente as crianças ao mundo da escrita, acaba não priorizando o letramento 
enquanto prática social e se preocupando em demasia apenas com a aquisição da 
língua escrita como forma de sucesso e promoção escolar.  

Assim, na melhor das hipóteses, a função da escola não vai além de 
desenvolver nos alunos a capacidade de ler e escrever, habilidades que os pais esperam 
que sejam aprendidas na escola. Para os pais, continua valendo – como para a maioria 
da sociedade – o mito do letramento, segundo o qual, a aquisição das técnicas de leitura 
e escrita possibilitaria mudanças de ordem social (“ser alguém na vida”) e até de moral 
(“ter dignidade”, “ser honesto”).  

Os resultados permitem concluir também que o processo de escolarização é 
valorizado na comunidade focalizada, e que, muitas vezes, ele é tido como um 
instrumento necessário para a saída do campo, isto é, o estudo é garantia para se ter 
uma vida na cidade, supostamente melhor. Como as meninas teriam uma menor ligação 
com a terra, já que, em geral, não são herdeiras, elas buscam na escolarização e no 
futuro na área urbana uma forma de reconhecimento social, conforme apontou Jung 
(1996). 

Através de suas observações, Brandão (op.cit.) compreende que a escola rural 
não contribui para a fixação do homem, pelo contrário, seria um dos sistemas que 
participaria da preparação do jovem trabalhador rural para abandonar o campo por um 
(sub)emprego na cidade. Meu estudo corrobora tal afirmação .  

Muitas questões continuam sendo levantadas: Como esses alunos chegam à 
escola, isto é, quais são realmente suas expectativas e necessidades? O que a 
instituição escolar significa para eles? O que as ações e as relações que ocorrem na 
escola significam para os participantes envolvidos? Como se trabalha  com as diferenças 
existentes e pertinentes a todos os espaços de socialização? Como são construídas 
imagens e identidades? Muitas perguntas não são respondidas aqui, possivelmente 
nunca o serão, mas me fizeram refletir e tentar compreender esse ambiente, que procuro 
não só descrever, mas perceber, interpretar (Winkin, 1998). 
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