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RESUMO 

O Programa de Nucleação de Escolas foi implantado no município de Bom Retiro/SC a partir do ano 
letivo de 1998. A maioria das Escolas Isoladas, de classes multisseriadas, foi agrupada em Escolas-
núcleo e as comunidades não eleitas para sediar os Núcleos assistiram, sem maiores explicações, o 
fechamento de suas Instituições de Ensino. Nas pequenas comunidades rurais, a Escola sempre foi 
um elemento agregador, espaço de encontro e de articulação comunitária. Esta pesquisa nasceu da 
ânsia por investigar como os sujeitos do campo foram atingidos com essa profunda mudança. Diante 
das especificidades que envolvem os povos do campo: seus modos, costumes, valores, suas 
subjetividades, enfim, desejávamos investigar se as referências sócio-culturais das crianças e 
adolescentes não estavam sendo forçosamente modificadas com os deslocamentos diários e com a 
retirada deles de seus lugares de origem para estudar. Para responder essas questões, recorremos a 
uma abordagem metodológica qualitativa, de caráter etnográfico. Saímos em pesquisa de campo 
visitando Escolas, andando no transporte escolar, conversando com as pessoas, conhecendo 
comunidades e entrevistando líderes comunitários e professoras aposentadas que lecionaram nas 
Escolas Isoladas. Também buscamos documentos sobre a Nucleação Escolar na Secretaria de 
Educação do município e nos órgãos oficiais estaduais. Cruzando as informações, ensaiamos 
reconstituir o processo histórico da implantação dessa política em Bom Retiro/SC. Em diálogo com 
diversos autores e com o projeto de “Educação do Campo”, que respeita e valoriza um modo de viver, 
produzir e se relacionar que é próprio das sociedades rurais, pudemos tecer algumas reflexões sobre 
essa complexa questão: o cenário político e ideológico em que foi concebida a política da Nucleação, 
o sentimento de perda das comunidades, a maneira como foi encaminhado o fechamento das 
Escolas, as condições de trabalho nos Núcleos atualmente. Infelizmente, muitos elementos nos levam 
a apontar que a atual forma de escolarização dos sujeitos do campo contribui para um processo de 
desenraizamento cultural e social na medida em que, afastando os alunos de seu espaço de origem e 
de sua comunidade, interfere sobremaneira em suas vidas, ou seja, em suas identidades. 
 
 
Palavras-Chave: Educação, Nucleação Escolar, Desenraizamento, Identidades, Educação do 
Campo. 
 
 
 



 

ABSTRACT 

The program of nucleus schools has been implanted in Bom Retiro / SC town since the academic year 
of 1998. Most of the Isolated Schools, with multileveled groups, were gathered in nucleus schools and 
the communities that were not chosen to center the Nucleus realized, without any explanation, the 
closing of their schools. In the small rural region communities, the school had always been an 
aggregator element, a place to meet and a community articulation. This research arose through the 
wiliness to investigate how the inhabitants of the country were attained by this significant change. With 
all the specificities that are involved to the countryside people: their feelings, habits, values, and 
subjectivities we wished to explore if the children and teenagers’ social and cultural references were 
not forced to change with their diary moving and leaving of their original places to study. In order to 
answer these questions we used a qualitative methodological approach, with an ethnographic 
character. We visited schools in the countryside, took the scholar transportation, uttered people, knew 
communities and interviewed area leaders and retired teachers that taught in the Isolated Schools. 
Also, we searched for documents about the Nucleus School at the Educational Department of the 
town and at official state agencies. Congregating the information, we tried to restructure the historic 
process of this politics implantation in the city. Interpreting several authors and the “Countryside 
Educational” project, which respect and give value to a way to live, to produce and to relate to each 
other that are typical in rural regions, we could reflect about these complex questions: the political and 
ideological setting that created the Nucleus politics, the feeling of loss, the school closing approaches, 
and the Nucleus work condition today. Unfortunately many elements convey us to point out that the 
present instructional way arranged to countryside people contributes to a cultural and social 
foundation breakdown by the removal of the students away from their original place and community 
that interferes in their own identities. 
 
 
Key-words: Education, Nucleus Schools, Identities, Countryside Educational 
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1 DEBULHAR A PINHA 

Antes mesmo que o inverno alcance a Serra Catarinense, as araucárias 

discretamente já abrigam suas mais caras produções: as pinhas. Cada pinha é como 

se fosse nosso planeta em miniatura: um globo fechado que se torna firme 

justamente pela proximidade entre as suas partículas. As pequenas unidades que 

compõem uma pinha se desenvolvem juntas e, por isso, conseguem a perfeita 

harmonia. A maioria delas cresce apenas para dar sustentação à sólida esfera, 

berço dos pinhões em formação. Como “falhas”, serão descartadas... não servem 

para o uso. Contudo, nelas está a explicação para a perfeita união entre os pinhões, 

o que garante a força da pinha. 

 

 

FIGURA 1 - Pinha colhida na localidade de Campo Novo do Sul, inverno de 2007 
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Debulhar a pinha, pois, é necessário para que sejam conhecidos os pinhões. 

Na pinha intacta somente poderemos ver centenas de pequenos losangos que 

espinham nossas mãos. Eles indicam que ali está a cabeça de um pinhão, ou 

mesmo de uma falha. Porém, para conhecer as muitas faces de cada fruto, é preciso 

quebrar a pinha e esparramá-la em algum lugar.  

A pinha se apresenta aos nossos olhos com um formato pronto e 

misteriosamente harmônico. Assim também é a realidade social encontrada 

inicialmente por um pesquisador. E se não há maneira de conhecer a estrutura da 

pinha e seus pinhões sem esmiuçá-la, não há também como pesquisar uma 

realidade, um grupo social, sem olhar as diferentes partes que compõem sua 

complexidade.  

É preciso desvelar a imagem alcançada por nossa visão, problematizando 

os fatores que a compõem e direcionando a atenção aos pequenos detalhes, que 

podem ser essenciais, assim como as falhas de pinhão. 

A preocupação com a Educação dos povos que vivem e trabalham no 

campo tem sido constante em nossos estudos nos últimos tempos. A vontade de 

desvendar os processos “aparentemente normais” – como a Nucleação Escolar, que 

separa as crianças de sua própria comunidade – nos tiraram do lugar e fizeram 

iniciar a caminhada desta pesquisa. 

No município de Bom Retiro/SC – que aderiu ao Programa de Nucleação 

Escolar a partir de 1998 –, a maioria dos alunos das séries iniciais do Ensino 

Fundamental freqüenta as Escolas-núcleo e, ainda que retirados de suas 

comunidades, permanecem estudando no meio rural. As questões, no entanto, são 

um pouco mais profundas: com esse deslocamento, que é diário, não pode estar 

ocorrendo um abalo nas referências sócio-culturais dessas crianças? Como ficam as 

identidades, os vínculos e o sentimento de pertencer a uma comunidade? Além do 

mais, a Escola para uma comunidade rural, além de espaço de formação, é lugar de 

produção do imaginário cultural local, de preservação das identidades coletivas e, 

principalmente, lugar de encontro. Com o fechamento das Escolas, não estariam as 

comunidades perdendo um espaço de articulação social? 

Essas e tantas outras questões nos instigaram a enfrentar o desafio de 

debulhar a pinha e investigar o processo educacional dos sujeitos do campo em 

Bom Retiro.  
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“Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me 

educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade” (FREIRE, 1996, p. 32). A magia de um trabalho de pesquisa está no 

processo, no aprendizado durante a caminhada, na construção do conhecimento. 

Sendo um fazer artesanal, não é apenas o resultado final que importa, nem a 

vultuosidade da descoberta, mas a trajetória, as pequenas grandes rupturas 

provocadas e a contribuição social que a problemática produz. 

Nesse contexto, procuramos não deixar que formatações rígidas tirassem a 

nossa autonomia de construir conhecimentos numa perspectiva, como diria Paulo 

Freire, democrática: “Não é possível, é verdade criar sem séria disciplina intelectual, 

mas também não é possível criar sob um sistema de regras fixas, rígidas, impostas 

por alguém” (FREIRE, 2003, p. 215). Também não permitimos que uma linguagem 

fria e impessoal nos distanciasse daquilo que nos é tão próximo e querido. Longe de 

almejar ser neutra, esta pesquisa não quer perder sua característica essencialmente 

humana: fala de gente, é escrita por gente, com colaboração de gente! Como insiste 

nosso Mestre: gente, não “coisa”.  

Nesse sentido, é importante que registremos aqui nossas opções de 

linguagem. Adotamos, para a escrita do trabalho, a primeira pessoa do plural. Afinal, 

nos propomos pesquisar “com” os sujeitos e, desde a formulação do tema de estudo, 

eles já estavam conosco. Porém, quando apresentamos nossos relatos das visitas 

às Escolas, o fizemos na primeira pessoa do singular, porque se trata da transcrição, 

na íntegra, de um caderno de campo. Aquele é o olhar de uma pesquisadora sobre 

determinada realidade. Da mesma forma, ao relatar nossa trajetória de vida – o 

memorial – no primeiro capítulo, estamos narrando uma experiência de um sujeito: a 

pesquisadora. Em relação ao tempo verbal, mantivemos os relatos do caderno de 

campo no tempo presente, em razão de que as falas transcritas estão, também, no 

presente. Cabe lembrar, no entanto, que estamos conscientes de que as situações 

relatadas podem ter sido alteradas desde então. 

Quanto à organização textual, iniciamos com um capítulo que apresenta a 

base de nossa pesquisa. “Pixurum: um trabalho de muitas mãos (e vozes)” 

compartilha a nossa trajetória de vida e de pesquisa e a metodologia adotada que se 

compromete com a construção coletiva do conhecimento. 

No segundo capítulo, “A Pinha: contextualização territorial e histórica do 

tema de pesquisa”, apresentamos um pouco das características históricas e sociais 
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do município de Bom Retiro/SC e ensaiamos redesenhar o processo de implantação 

da Nucleação Escolar naquele espaço, estabelecendo, de modo geral, relações com 

o panorama histórico da Educação no Brasil. 

“Andanças” configura a socialização do nosso caderno de campo com os 

relatos das visitas às Escolas e às comunidades. 

Já o quarto capítulo, “A Mata: em meio às araucárias transitam 

complexidades e conceitos”, apresenta uma discussão sobre os principais conceitos 

que se entrelaçam com a pesquisa: a Educação do Campo, as interações campo e 

cidade, rural e urbano, as identidades, a cultura, o desenraizamento e suas relações 

com a Educação. 

Finalizamos com “Os Pinhões: algumas reflexões sobre a Nucleação Escolar 

e o processo de desenraizamento dos sujeitos do campo”, capítulo que reúne as 

análises dessa investigação acadêmica: a interferência do fechamento da Escola no 

cotidiano da comunidade, a Escola Isolada como lembrança e como presença 

subjetiva nas práticas pedagógicas do Núcleo, enfim, elementos que nos levam a 

apontar que a atual forma de escolarização dos povos do campo os afasta lenta e 

silenciosamente de suas referências identitárias e de suas comunidades.   



2 PIXURUM: UM TRABALHO DE MUITAS MÃOS (E VOZES)  

Quando a lida do campo exige serviço intenso, a ajuda solidária vem dos 

vizinhos das propriedades mais próximas. Num legítimo sentido comunitário, todos 

trabalham com empenho para realizar as tarefas mais complexas e demoradas. 

Terminada a empreitada, vem a recompensa: comida e dança. É o pixurum! 

No passado, formando um mutirão, muitas famílias bonretirenses 

conseguiam dar conta dos serviços de maior exigência. Ao que tudo indica, o 

pixurum foi evento comum em toda a Região da Serra Catarinense e é lembrado 

com muita satisfação pelas pessoas que conviveram com esta prática social, 

principalmente pelo momento de lazer que sucedia o trabalho coletivo. A hora da 

dança era sempre a mais aguardada, não importavam as condições: mesmo que 

fosse no galpão, ao som de uma única gaita, a alegria estava garantida. 

Como o baile era restrito às pessoas que haviam colaborado no serviço, o 

ambiente era familiar e uma diversão entre amigos. Em um cenário de agricultura 

predominantemente para subsistência, praticada por famílias de diferentes origens 

étnicas, o mutirão tornava-se uma boa alternativa para vencer as empreitadas 

maiores. 

 

FIGURA 2 - Wilibaldo Neckel, 02/10/2007, em seus afazeres diários 
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Pixurum era juntamento de gente. Era só pela comida e o baile. Hoje em dia 
nem sei mais, não tem mais nada. Só dançava quem trabalhava. Quem não 
trabalhava não entrava. Era carancho [quem não trabalhava e queria 
dançar]. Carpida, eles traziam a enxada. Quando tava meio atrasado, 
juntava a turma. Coivara era o mato mais forte. Roçava, derrubava tudo, daí 
queimava para plantar. O pixurum era só para juntar bastante gente na 
hora. E era só no sábado1. 

Essa prática indicia que o sentimento de comunidade pode desencadear 

laços de confiança, força coletiva e oportunizar espaços de convivência entre as 

famílias. Atualmente, sua presença cada vez mais rara, aponta para as mudanças 

que vêm ocorrendo nos modos de produção no campo. 

No modelo capitalista vigente, de acumulação econômica, a busca pela 

sobrevivência torna-se cada vez mais individual e solitária e as pessoas em volta 

são consideradas concorrentes. Parece ter restado pouco espaço para o sentimento 

que levava os vizinhos à ajuda mútua: o pixurum. Ajuda essa também presente no 

ato de repartir carneações, de “ceder” alimentos, doces e compotas, e de oferecer 

seu serviço nos momentos festivos das outras famílias ou da Igreja. 

O caminho trilhado pela presente pesquisa de Mestrado tem muitas 

semelhanças com o pixurum. A principal delas: a impossibilidade de caminhar 

sozinho para vencer a empreitada. Foi partindo desse pressuposto que nos 

propomos pesquisar “com” os sujeitos do campo.  

Conscientes de que o conhecimento é constantemente produzido e 

reelaborado, compreendemos que a socialização deste trabalho poderá dar 

continuidade ao mutirão desencadeado quando nos propomos a realizar a tarefa de 

pesquisa, registro e reflexão sobre a Educação do Campo. Esse trabalho coletivo 

poderá desencadear novos processos de leitura, de análises e argumentações. Por 

estas razões, consideramos os possíveis leitores também como integrantes desse 

pixurum, no prosseguimento da construção de pesquisas e reflexões em torno da 

Educação do Campo e das comunidades rurais. 

                                                 
1 Depoimento do Sr. Wilibaldo Neckel, em entrevista realizada no dia 25 de outubro de 2006. Ele 
residia na Comunidade do Matador, onde era referência pelas carreiradas – corrida de cavalos – que 
aconteciam na raia de sua propriedade. Sua esposa Iria era a “compositora” – preparadora – dos 
animais. Há mais de 20 anos o casal fixou residência na “cidade”. Porém, levou consigo traços de seu 
cotidiano, mantendo, no centro urbano, pequenas plantações e criação de alguns animais nos fundos 
da casa (como se pode observar na Imagem 2). 
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Compartilhamos nesse primeiro capítulo o que entendemos como “chão” do 

presente trabalho: o relato da nossa trajetória e da construção da pesquisa, os 

objetivos propostos, e as bases metodológicas que fundamentaram esse pixurum. 

2.1 Trajetória de vida e encontro com o tema de pesquisa 

A produção humana acontece a partir dos contatos com o mundo, com os 

outros seres humanos, com a natureza e com os conhecimentos herdados dos 

antepassados. Essas relações são marcadas pelo tempo e pelo espaço em que são 

travadas e, dessa maneira, se constituem em processo histórico. A pesquisa é, 

igualmente, uma produção determinada pelo contexto sócio-histórico-cultural em que 

é desenvolvida. Nessa perspectiva, buscando situar nosso trabalho – e isso não 

seria possível sem considerar-me também um “ser em situação” (FREIRE, 2005), 

não poderíamos nos abster de compartilhar o conjunto de experiências vividas que 

compõem a identidade da pesquisa e a tem alimentado constantemente. 

Como afirma Paulo Freire, devemos “saber que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção” (1996, p. 52). O caminho percorrido demonstra que a construção do 

conhecimento está vinculada à trajetória, às experiências e a um processo de 

estranhamento e de apropriação do mundo.   

São duas as bases que nos fazem perceber a importância de apresentar as 

narrativas de nossa trajetória e de como construímos o projeto da pesquisa. 

Primeiro, entendemos que ao narrar a própria história – na escrita em forma de 

memorial, por exemplo – temos a oportunidade de nos encontrar e de refletir sobre 

as experiências vividas e em quê foram baseadas e motivadas. Para Marie-Christine 

Josso, é um “caminhar para si”, pois: 

A escolha de um verbo sublinha que se trata, de fato, da atividade de um 
sujeito que empreende uma viagem ao longo da qual ela vai explorar o 
viajante, começando por reconstituir o itinerário e os diferentes cruzamentos 
com os caminhos de outrem, as paragens mais ou menos longas no 
decurso do caminho, os encontros, os acontecimentos, as explorações e as 
atividades que permitem ao viajante não apenas localizar-se no espaço-
tempo do aqui e agora, mas, ainda, compreender o que o orientou, fazer o 
inventário da sua bagagem, recordar os seus sonhos, contar as cicatrizes 
dos incidentes de percurso, descrever as suas atitudes interiores e os seus 
comportamentos. Em outras palavras, ir ao encontro de si via a descoberta 
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e a compreensão de que viagem e viajante são apenas um. (JOSSO, 2004, 
p. 58) 

Assim também se compreende essa narrativa do percurso de vida, do 

momento histórico em que encontramos a problemática de pesquisa e de como 

desenvolvemos o estudo, o que já é por si só uma atividade formativa, pela 

oportunidade de reflexão e tomada de consciência. 

O que vamos descobrindo, porém, ao longo do processo, é que as 
narrativas não são meras descrições da realidade, elas são, especialmente, 
produtoras de conhecimentos que, ao mesmo tempo que se fazem veículos, 
constroem os condutores. (CUNHA, 2005, p. 43) 

Sendo assim, passo agora a narrar minha trajetória de vida, a partir de 

fragmentos escolhidos, desde a precoce opção pela carreira profissional (há treze 

anos) até este momento em que concluo mais uma significativa etapa: a escrita de 

uma dissertação de Mestrado. 

Com apenas dezesseis anos de idade e o Curso de Magistério ainda por 

concluir, um grande desafio: a escolha de um curso superior, no momento da 

inscrição para o vestibular. Desde “sempre” eu desejava ser professora, só não 

sabia em qual área do conhecimento. Até hoje não sei exatamente por quê, mas 

optei por Educação Física. O ano era 1995 e não existia separação entre 

Bacharelado e Licenciatura. Pouco tempo depois, estava eu na UFSC (Universidade 

Federal de Santa Catarina), nas desconfortáveis apresentações da primeira aula de 

cada disciplina, tentando falar e explicar os motivos que me levaram a escolher 

aquele curso. Eu só tinha uma certeza àquela época: meu interesse voltava-se para 

a Educação Física escolar. 

Naquele universo de ex-atletas de “corpos sarados”, de freqüentadores 

assíduos de ambientes ditos saudáveis – como as academias de ginástica – e ainda 

de um estilo esportivo denunciado pelas roupas e modos de agir, fui tentando me 

encontrar. Talvez porque na Escola nunca tenha sido a aluna mais veloz, nem a que 

saltava mais longe ou jogava melhor eu conseguia perceber uma face muito cruel da 

Educação Física: a exclusão. Sob a orientação teórica de professores como Iracema 

Soares, Elenor Kunz e Giovani de Lorenzi Pires compreendi que o movimento 

humano é único, porque histórico e carregado de sentidos e significados, e que a 

especialização, a padronização, a mecanização e a competição estão a serviço da 
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sociedade capitalista. Então, na monografia de conclusão de curso, optei por estudar 

as manifestações culturais infantis da Região de Lages, num sentido de “resgate” – 

apesar de naquela época eu já criticar a tradicionalização e folclorização da cultura 

que encerram seu caráter dinâmico e seu movimento. A experiência foi bastante 

significativa, principalmente pela possibilidade de ouvir as lembranças das pessoas 

durante as entrevistas. 

Logo após a graduação, surgiu a oportunidade de cursar uma 

Especialização, daquelas em que se viaja uma vez ao mês, passando mais de trinta 

horas em um ônibus, para míseras quatro horas/aula presenciais. Em apenas um 

semestre, eu já estava com o certificado “na mão”. 

Os anos foram passando, lecionei em diferentes municípios, em variadas 

escolas, públicas e privadas, e em todos os segmentos – da Educação Infantil ao 

Ensino Médio. Nas duas oportunidades que tive de voltar a estudar, me decepcionei. 

Primeiro, com o caráter comercial de um curso de Especialização “semi-presencial” 

e, mais tarde, com as sérias limitações do ensino à distância (via computador). 

Sonhava com um Mestrado, mas deste esperava uma experiência um pouco mais 

profunda, que fizesse diferença em minha vida. 

Seis anos após o término da graduação, entrevi na abertura do Curso de 

Mestrado em Educação da UNIPLAC uma possibilidade de conciliar o sonho 

adormecido com a conturbada vida profissional – centrada em questões da gestão 

escolar em uma instituição particular de ensino. A dificuldade passou a ser então a 

escolha do problema de pesquisa. Em um dia de dilema percebi que o meu tema 

não poderia surgir de outro lugar senão de mim mesma, das leituras realizadas, de 

minhas inquietações e angústias em relação à Educação, portanto, bastava que eu o 

deixasse aflorar, refletindo sobre a minha história de vida e profissão. Sem saber, eu 

estava no caminho. 

Ao lembrar-me do tempo em que lecionei em Bom Retiro/SC, veio à tona a 

preocupação com a “retirada de alunos do meio rural para freqüentar o colégio na 

cidade”. Em 1999, segundo ano letivo da implantação da Nucleação Escolar, eu 

trabalhava em uma “Escola Especial” daquele município e acompanhei diversos 

acontecimentos como: acidentes com ônibus escolares, faltas dos alunos em dias 

chuvosos, problemas de socialização dos adolescentes ditos “do interior”, que 

sofriam discriminação também por parte dos colegas e, muitas vezes, eram 

incompreendidos ou considerados “fracos” por alguns professores. 
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Ouvir os comentários de colegas de profissão, presenciar algumas dessas 

cenas e trabalhar com professores transferidos das Escolas Isoladas que haviam 

sido fechadas desencadeava questionamentos sobre a questão, ainda recente 

naquele ano. E tomei minha decisão: eu já sabia qual tema fazia sentido pesquisar 

num momento de tanto significado para mim, como o Mestrado, mesmo 

desconhecendo que o tema estava na pauta dos movimentos sociais sob o nome de 

“Educação do Campo”. 

Opção feita, novo desafio: explicar às pessoas que me cercavam os motivos 

que levavam uma professora de Educação Física, “bem sucedida funcionária na 

gestão escolar”, a estudar a Educação dos povos do campo. Mais tarde, percebi que 

já estava, naquele momento, trabalhando com o conceito de identidade, tão 

presente nesta pesquisa hoje. Sinto-me do campo mesmo sem ter morado nele. 

Meus pais deixaram a agricultura, mas levaram para a cidade os valores, os 

costumes, as crenças, as músicas... E isso influenciou e influencia minha identidade. 

Em setembro de 2005, iniciaram as atividades da primeira turma do pioneiro 

Programa de Pós-Graduação da UNIPLAC – o Mestrado em Educação. Bastaram as 

leituras iniciais, solicitadas pelas professoras em suas disciplinas, para que se 

reacendessem em mim os ideais de lutar pela construção de uma sociedade mais 

justa e de uma Educação não subordinada ao capital econômico, a serviço da 

opressão.         

Passado um mês de aulas, tive a sensação de que o Mestrado era a 

extensão do meu curso de Graduação e que eu estava debatendo idéias e teorias 

com os colegas e professoras há tempos. Uma mistura de ansiedade, empolgação, 

medo e incertezas rondava nosso cotidiano, mas a vontade de desvendar, de ler, de 

investigar, era maior.  

Só então percebi que havia passado os últimos anos engolida pelo mundo 

da suposta modernidade e das leis de mercado, que exigem de uma grande 

empresa escolar ações inteligentes de marketing e de atendimento ao cliente. Um 

mundo onde a corrida pela manutenção do emprego é diária, onde as pessoas têm a 

ilusão de pertencer à classe dominante quando, na verdade, participam apenas dos 

valores, das ideologias e do status dessa classe e, na essência, têm sua mão de 

obra tão explorada quanto a de outro trabalhador. E mais, seus superiores estão na 

mesma situação e, como todos os outros, não se assumem como classe 

trabalhadora. Para Galeano (2007, p. 76), “Hoje em dia o medo do desemprego, que 
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os empregadores usam para reduzir seus custos de mão-de-obra e multiplicar a 

produtividade, é a mais universal fonte de angústia”. Triste mundo onde não há, nem 

pode haver, espaço para o diálogo, para a conscientização.  

Os primeiros meses do Mestrado fizeram-me lembrar em parte as minhas 

raízes. Alguém que, ao contrário da maioria dos colegas “ex-atletas”, era egressa de 

um curso de Magistério; uma professora que sempre questionou a Educação Física 

centrada apenas nos esportes importados, que escancaradamente exclui os que não 

se enquadram no modelo. Alguém que militou na luta: “Em movimento por uma 

Universidade pública, gratuita e de qualidade” – a greve geral da Universidade 

Federal de Santa Catarina, em 1998. E alguém que, por isso, sofreu repreensões de 

seus pais, preocupadíssimos com uma filha participando de passeatas e com 

adesivos de partidos de esquerda colados na pasta. Filhos de colonos descendentes 

de imigrantes europeus, meus pais nunca tomaram conhecimento de palavras como 

luta e manifestação. Não achavam que esse direito lhes pertencesse. Foram 

educados para trabalhar e pronto, afinal, “o mundo é assim mesmo”. E como 

trabalharam! 

Também nunca me neguei ao trabalho e talvez por essa herança de 

obediência tenha conseguido viver aparentemente bem durante meus anos de 

alienação. O fato é que ao longo daquele primeiro semestre do Mestrado eu me 

perdi e me reencontrei. E não era mais possível disfarçar: eu voltava a respirar as 

teorias críticas da sociedade e de quem clama por uma Educação humanista e pela 

exclusão das desigualdades sociais. 

Na Escola Pública – de onde, por convicção, nunca saí – há alguns anos já 

lecionava poucas horas/aula. No trabalho com o Ensino Noturno, refletia sobre as 

leituras ao perceber diante de mim aqueles sujeitos excluídos, frutos de uma 

sociedade capitalista que elegeu o lucro e não as pessoas como meta. 

Meu semestre inicial do Mestrado, cheio de descobertas, também foi 

marcado pela primeira participação na ANPEd (Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação). A Educação do Campo era tema de uma 

“Sessão Especial”. Conheci Miguel Arroyo e Antônio Munarim e tomei conhecimento 

da existência de um processo de “Articulação Nacional Por uma Educação do 

Campo”. Contudo, ainda não fazia idéia da complexidade deste Movimento e das 

lutas dos movimentos sociais por importantes conquistas, como a aprovação das 

“Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo” e, no 
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Ministério da Educação, a criação da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade. Apenas estava feliz por saber que meu problema de 

pesquisa existia não somente na minha cabeça. Foi no mínimo reconfortante saber 

que minhas angústias – ainda tão recentes – estavam na pauta de discussão de 

muitos grupos no Brasil. Lembro que ao final de sua fala, Arroyo afirmou que o 

Movimento precisava de mais pesquisas sobre a Educação do Campo. Com 

satisfação, apresentei-me e falei que em nosso recém criado Programa, pelo menos 

três pesquisas sobre o tema seriam realizadas. 

Outro momento marcante foi a participação no Seminário Estadual do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Fraiburgo/SC. 

Pessoalmente, sempre foi complicado lidar com esse tema. Quando havia 

possibilidade, fugia de tudo o que dizia respeito ao Movimento. Porém, semanas 

antes do referido Seminário, participei do Encontro entre Escolas Estaduais, em 

Lages/SC, promovido em parceria com o Curso de Mestrado em Educação da 

UNIPLAC. Neste encontro, conheci Agnor Bicalho Vieira, o “Parafuso”. A sensação 

foi a de estar vendo o Movimento em “carne e osso”, na figura de um trabalhador, 

por sinal, bem diferente da imagem que os meios de comunicação de massa 

insistem em mostrar.  

Cresci ouvindo em casa comentários preconceituosos, quase sempre após 

aquelas tendenciosas reportagens das redes de televisão sobre as “invasões”. 

Nunca reproduzi essas críticas, talvez porque lá no fundo eu não concordava com 

elas. Desde pequena achava estranho esse negócio de cercar um pedaço de terra e 

ter um papel dizendo que ele é seu. Quando viajávamos para Bom Retiro, divagava 

olhando aquelas imensas paisagens e pensando: quem seria tão rico para ter 

comprado tudo aquilo? E quem comprou primeiro de todos, comprou de quem? De 

Deus eu sabia que não era. 

Mas essas idéias eu não compartilhava com ninguém. Na casa de meus 

pais, sem-terra era gente preguiçosa que queria tomar o que “de direito” era dos 

legítimos proprietários. Fiquei adulta deixando essa questão de lado. Porém, após 

entrar no Mestrado não era mais possível não tomar posição. Era preciso saber, 

como diz Paulo Freire, de que lado você está.  
Parafuso, no encontro, proferiu uma frase que me marcou: “Ainda não 

nasceu um homem, que pelo seu trabalho, conseguiu comprar um milhão de terras”. 

Algumas semanas depois, segui para Fraiburgo para muitas outras descobertas. 
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Naquele Seminário tudo era encantador: as palavras de ordem, a mística, a 

simplicidade e a riqueza da estrutura, a participação das crianças... A consciência 

das pessoas foi o que mais me impressionou. Sabiam da História, de como havia se 

formado o sistema vigente, a quem ele favorece, e que projeto de sociedade 

querem, e ainda em quê estão baseados para isso. Senti-me envergonhada por ter 

estudado tanto na vida e saber tão pouco de História, por me deixar alienar e ainda 

fazer parte de uma sociedade que os critica, achando que eles são ludibriados.  

Na hora do almoço, nem o dinheiro da minha carteira nem meu talão de 

cheques poderiam comprar comida. Naquele ambiente, a lógica era outra. Que 

grande lição! Prontamente recebi um prato e um talher de um militante que acabava 

de lavar os seus para me emprestá-los. Daquelas imensas panelas parecia que a 

comida nunca acabaria, tamanha a generosidade, o desprendimento e o sentido de 

coletividade daquelas pessoas. 

Fiquei triste por mim e também por meus pais, que não se reconhecem 

naqueles sujeitos. Não “baderneiros”, mas pequenos agricultores, muitos deles 

descendentes de imigrantes sem terra nem condições para plantar. Porém, uma 

sensível diferença: eles se recusam a perder seus laços com o campo e com a terra, 

e a sua luta não é por um projeto individual. Desejam e lutam por uma nova 

sociedade não só para eles, mas também para aqueles que os criticam e os 

condenam. Por todas essas descobertas, a participação no Seminário foi tão 

importante. Foi a experiência de me assumir como alguém que defende um outro 

projeto de sociedade e por isso partilha dos ideais do MST. 

Antes que aquele intenso e interminável semestre chegasse ao final, mais 

um momento significativo: a elaboração de um Ensaio Etnográfico para a disciplina 

“Conhecimentos e Saberes”. Diante de tantas opções, resolvi procurar alguma festa 

de Igreja no interior de Bom Retiro. Sempre gostei de participar das festas daquele 

lugar, principalmente após colaborar na organização de um evento desses, na 

Comunidade de Campo Novo do Sul, em 1999. Na ocasião, aprendi o que pode 

fazer o verdadeiro sentido comunitário, o pixurum, a união das pessoas em torno de 

um objetivo comum, em que as relações com o dinheiro não estão em primeiro lugar. 

Desde então, além de dançar um baile, as festas de Igreja se tornaram 

oportunidades de análise: as pessoas com as suas melhores roupas, a expectativa 

durante meses de trabalhosa preparação, os bolos de manteiga cobertos com glacê 

feitos a muitas mãos e as galinhas assadas. A degustação ocorria durante o baile 
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mesmo, sem aparato de talheres ou guardanapos. Havia também o bolo dos 

festeiros que dava o direito de dançar a primeira valsa ao casal que o arrematasse. 

Tantas coisas... Aos poucos, começava a perceber que o campo tem outros valores, 

outros hábitos, outros costumes. 

Decidida, telefonei para meus parentes em Bom Retiro e descobri que no 

domingo seguinte seria realizada a festa da Comunidade da Guarda Velha. Eu não 

poderia perder a oportunidade. Adorei me sentir antropóloga por um dia, captando 

todos os detalhes, os sentidos, os saberes, os costumes, os rituais, a cultura! A 

participação naquele evento comunitário contribuiu de forma decisiva para a 

definição do problema de pesquisa, ao oportunizar uma leitura da vida e de vidas. 

Aquela Festa de Igreja foi exemplo de espírito comunitário, um verdadeiro pixurum 

entre os festeiros que orgulhosa e gratuitamente a preparavam. Um fato, porém, 

chamou-me a atenção: em frente à igrejinha, uma visão desoladora: a antiga Escola 

Isolada que foi desativada no início de 1998, porque “contava com poucos alunos”. 

Aquele domingo de sol apresentou quem seriam os sujeitos da pesquisa e 

qual contexto estudar: os moradores do campo, impregnados por uma rica 

subjetividade, infelizmente desprezada pela ideologia urbanocêntrica, e a Escola dita  

Isolada, fechada “por não responder satisfatoriamente à relação custo/benefício”. 

Muitas inquietações e questionamentos começaram a surgir depois daquele dia. 

Afinal, quais são as estruturas que constituem aquele cenário? Por que os valores 

da vida no campo são desprezados? Qual o destino dado aos prédios desativados e 

todos os outros elementos que compõem a cultura material, histórica dessas 

Escolas? As comunidades foram ouvidas e respeitadas nesse processo? Como 

reagiram? A Nucleação Escolar é simplesmente uma resposta à política da 

municipalização do ensino? De onde ela surgiu? Por que realmente foi adotada? É 

possível vislumbrar outras possibilidades de Educação que realmente atendam às 

especificidades dos moradores do campo? 

2.2 E a caminhada prosseguiu... – Narrativa da construção de uma pesquisa 

Ao elaborar o Ensaio Etnográfico, descrevendo a Festa da Guarda Velha, 

percebi que Bom Retiro já estava eleito como campo da pesquisa. A opção por este 

espaço territorial está carregada de significados pessoais. Além de ter sido palco da 
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primeira aproximação com a problemática da Educação dos moradores do campo, 

oferecida fora do seu contexto, há uma proximidade com a terra de origem e ainda 

hoje de moradia de minha família materna. As freqüentes visitas desde a infância 

tornaram aquele espaço um cenário de experiências que também compõem minha 

identidade. Sem contar que Bom Retiro é um retrato da vida rural e sempre me 

encantou aquela rotina tão diferente da que eu vivia em Lages e, principalmente 

depois, em Florianópolis. 

Então, no início de 2006, encarei o desafio de encaminhar trabalho para a 

ANPEd, fato que impulsionou a primeira visita de campo. A Secretaria Municipal de 

Educação de Bom Retiro e os documentos oficiais por ela fornecidos serviram como 

base para um primeiro levantamento de dados, cujos objetivos eram o de verificar 

como ocorreu o processo de Nucleação Escolar e saber como estava estruturado 

naquele ano letivo. Nessa visita à Secretaria Municipal de Educação entrevistei uma 

de suas representantes, a Professora Marilene dos Santos Neckel, e tive acesso a 

alguns documentos. Dentre eles, leis municipais que decretaram abertura, 

fechamento, reabertura ou agrupamento de Unidades Escolares. Também pude 

observar o “Relatório Geral da Pesquisa Avaliativa do Programa de Nucleação de 

Escolas do Estado de Santa Catarina”. Com este documento e as leituras feitas até 

então, pude fazer uma análise dos dados obtidos, o que resultou na elaboração e 

publicação de um artigo2. 

Ao ler os documentos e conversar com os funcionários da Secretaria, 

percebi que aquela seria uma história difícil de ser contada. As informações 

confusas – por causa da constante abertura, fechamento e deslocamento das 

Escolas Isoladas e pelo fato de serem algumas estaduais e outras municipais – e os 

documentos incompletos eram suplantados pela sensação de realidade 

inquestionável, levando-me a pensar, algumas vezes, que eu pretendia estudar o 

óbvio, algo que não poderia ser contestado, tamanha a sua funcionalidade.  

A obviedade começou a dissipar quando entrei em contato com as 

produções teóricas do Movimento Por uma Educação do Campo e com as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Ao saber um pouco 

mais sobre a trajetória do movimento e seus objetivos, tive a compreensão de que a 

realidade da Nucleação Escolar em Bom Retiro era questionável sim. Comecei 
                                                 
2 Educação e Desenraizamento: processo de nucleação das escolas no município de Bom Retiro-SC. 
Disponível em: <http://www.anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/posteres/GT06-2313--Int.pdf>. 
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fazendo uma arqueologia das fontes. Fui na GERED (Gerência Regional de 

Educação) de Lages – antiga CRE (Coordenadoria Regional de Educação), no setor 

“Municipalização”, onde consegui coletar alguns documentos referentes ao processo 

de Nucleação de Bom Retiro. 

Em razão de toda a trajetória percorrida, com as descobertas, as alegrias e 

as dúvidas, a pinha foi escolhida como referência analógica para este estudo. 

Aquela realidade aparentemente indiscutível era como uma pinha fechada. Somente 

debulhando-a seria possível conhecer as muitas faces dos pinhões e estabelecer 

relações entre eles. 

Nunca é demais lembrar que a procura não esteve limitada aos pinhões 

robustos, aos elementos visíveis dessa pinha - o Projeto de Nucleação Escolar. As 

discretas e numerosas “falhas” tinham muito a dizer dos sentimentos, dos valores e 

de toda a subjetividade que envolve o morador do campo, e ainda dos interesses 

políticos e relações de poder que influenciam esse processo.    

Ainda no primeiro semestre de 2006, participei do Seminário de Educação 

do Campo da Serra Catarinense. As discussões entabuladas me alimentavam e 

abriam possibilidades de recortes de pesquisa, ao mesmo tempo em que me 

entristecia e revoltava ver quantas coisas estão equivocadas na maneira como é 

desenvolvida hoje a Educação dos povos do campo, no Brasil. O professor Antônio 

Munarim estava presente ao Encontro e falou sobre as políticas públicas para a 

Educação do Campo, palavras que calaram fundo em mim. Joana Célia dos Passos 

refletiu sobre a diversidade e a necessidade de se desenvolver políticas afirmativas. 

E, ainda, no olhar antropológico do Professor Geraldo Locks percebi muitas 

identificações com a intenção de pesquisa. Portanto, o Seminário veio confirmar o 

tema, fortalecer os questionamentos e, quem sabe, legitimar a discussão desta 

problemática na nossa Universidade. Porém, uma decisão só poderia ser tomada 

pela pesquisadora, sob orientação: definir o recorte da pesquisa para elaborar 

formalmente o Projeto. Etapa necessária, mas muito sofrida esta, em que escolhas 

implicam exclusões. 

Alguns meses depois, em uma viagem em companhia de algumas das 

principais obras de nosso mestre Paulo Freire, mais uma descoberta: eu o 

desconhecia. De tanto ouvir falar, a gente banaliza. Lê um trecho, um capítulo, tem 

acesso ao que os outros leram dele, usa algumas frases, e ainda enche o peito para 

falar de uma teoria supostamente dele. Naqueles poucos dias de férias, me 
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emocionei visitando in loco seus conceitos de cultura, enraizamento, liberdade e 

consciência, e percebendo as diferentes fases de sua vida política e produção 

acadêmica.  

No mês de outubro iniciei, de forma mais sistemática, a pesquisa de campo 

em Bom Retiro. Bastaram os primeiros contatos com a realidade para já começar a 

confundir os objetivos e bagunçar as idéias. Hoje, ao olhar para trás, percebo que a 

aparente perfeição e o caráter imutável da realidade quase me “embaralhou”. Foi 

preciso agarrar-me às bases teóricas e epistemológicas do Projeto e, naquele 

momento fundamental, na orientação. A Professora Betinha fez um “resgate” e a 

pesquisa continuou, firme nos ideais formulados anteriormente. 

Com uma pequena mochila, caderno de campo, máquina fotográfica e uma 

imensa curiosidade visitei Núcleos e Escolas Isoladas. Mais que conversar com as 

pessoas, convivi por algumas horas com elas. Andei muitos quilômetros no 

transporte escolar, vi crianças sendo baldeadas de um ônibus ao outro à beira da 

BR 282, acompanhei momentos de aula, de recreios, e entradas e saídas. Comi 

merenda, tomei café com as professoras e ouvi alguns desabafos. Conversei 

longamente com as merendeiras, grande parte delas agricultoras, e ouvi muitas 

histórias de vida. Descobri que as pessoas confiam em você e nem sempre querem 

que suas informações sejam divulgadas. Vi ônibus quebrado ser substituído, 

bandido entrar disfarçado no transporte escolar, e até dei aula de Educação Física. 

Tirei fotografias, fiz anotações e, das impressões de cada visita, elaborei um relato 

etnográfico. Novamente minhas veias antropológicas ficaram em evidência. As 

narrativas são apresentadas mais adiante, neste texto. 

O final do ano letivo interrompeu a pesquisa de campo. O tempo seria então 

destinado às leituras e reflexões. Hora de voltar ao Projeto, pensar e reformular 

algumas questões. 

O mês de janeiro de 2007, sem aulas, oportunizou uma outra etapa da 

pesquisa. Aproveitei para realizar entrevistas com líderes comunitários e ex-

professoras de comunidades do interior. Significativa experiência o privilégio de ouvir 

e registrar os relatos das pessoas e, assim, valorizar suas memórias e seus saberes. 

A recepção nas casas foi sempre carinhosa e tentei retribuir dando às 

entrevistas um tom de conversa informal. Contudo, nem o gravador nem a fotografia 

são capazes de retratar todo o universo subjetivo encontrado: os detalhes na 

decoração da casa; os santos de devoção, inclusive em folhinhas de calendários de 
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anos anteriores; a preparação dos alimentos; a maneira de receber uma visita; o 

calçado de andar na rua, deixado na porta ao entrar em casa; o cheiro da galinha 

recém “sapecada”, no ritual caseiro de sua carneação; os sabores; os sons da 

natureza; a noite com sua escuridão completa, sem a imensidão de luzes de postes; 

as porteiras a serem abertas e fechadas... 

Respirar o ar de Bom Retiro, ver os hábitos de vida de seus moradores, os 

valores, os costumes, as conversas me encharcava do contexto da pesquisa. Era a 

constatação de que rural é um modo de vida, de fato um território partilhado, não um 

espaço com limites geográficos. As narrativas desta etapa da pesquisa também são 

apresentadas adiante. A análise das entrevistas serviu como base para a elaboração 

de dois artigos. Um deles, sobre os sentidos e significados da Escola para a 

comunidade rural3 e outro, sobre as lembranças das Escolas Isoladas4. Ambos 

compõem o texto desta dissertação. 

Antes do término do primeiro semestre deste ano de 2007, um importante 

ritual de passagem: o exame de qualificação. No período que o antecedeu, um 

momento incrível de produção acadêmica de ritmo acelerado e concentração de 

energias na preparação do material. Escreve, digita, imprime, corrige, envia para 

orientadora, altera, imprime novamente, corrige mais uma vez... Um ciclo que 

parecia interminável e adentrava as madrugadas geladas do inverno em Lages. 

No dia quatro de julho, enfim, chegou o dia da tal banca. Poucas 

apresentações seriam necessárias. As professoras convidadas – para minha 

angústia – já haviam lido minuciosamente o material. Aquele seria prioritariamente 

um espaço de ouvir e, talvez, debater sobre o tema. Exercício interessante esse o da 

escuta. Difícil controlar o impulso de ficar justificando. Mas para que se explicar? Se 

o que havia sido escrito – ou algum autor que trouxemos conosco – contrariavam os 

argumentos apresentados, era preciso rever o texto e quem sabe a distância entre o 

que saía do pensamento e o que chegava aos olhos dos leitores. 

É preciso reconhecer que a sensação de que o texto não lhe pertence mais 

e que você precisa responder pelo que está impresso não é das mais confortáveis, 

                                                 
3 “Menos uma coisa no lugar”: as comunidades rurais e o fechamento de suas escolas. Apresentado 
na 30a Reunião Anual da ANPEd, em outubro de 2007. 
4 Educação e Memória: lembranças da Escola Isolada. Apresentado no V Congresso Internacional de 
Educação – Unisinos, realizado em São Leopoldo/RS, em agosto de 2007. 
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nem mais seguras. Que bom! Sinal de que a produção comprometida do 

conhecimento é coletiva, nunca isolada! 

Passada aquela enxurrada de emoções, com o corpo ainda dolorido – 

tamanha a tensão muscular – um outro sentimento foi me invadindo. Aquele 

problema de pesquisa já não estava somente com a pesquisadora e com a 

orientadora. Veio a constatação: ao socializar as questões e o contexto da pesquisa, 

ao receber outros olhares sobre o tema, a pesquisa passou de fato a existir! 

Definitivamente, a construção do conhecimento é processo, é social e é complexa. 

Após o ritual da qualificação, a sensação de que o trabalho havia se 

emancipado. Atingido a maioridade mesmo. Mas ainda havia muito por fazer. O 

compromisso social com a realidade estudada nos faz ter prudência e muita ética 

com o tratamento dos dados e com a maneira de socializá-los. Motivada por esta 

constatação, no início do mês de outubro retornei aos sujeitos envolvidos na 

pesquisa, apresentando-lhes de que forma seus nomes e as informações por eles 

fornecidas estavam fazendo parte da elaboração de uma pesquisa acadêmica. 

Momento de reforçar os laços de confiança estabelecidos no primeiro contato e 

mostrar a valorização conferida aos diferentes saberes na escrita do texto. 

Desde o início do Mestrado dois anos se passaram e aqui apresentamos o 

que nos pede a academia, o texto final, para ser compartilhado com todos os 

interessados, com a consciência de que produzir conhecimentos é nunca colocar um 

ponto final, mas sempre uma vírgula. 

A vontade de socializar tantos detalhes destes últimos anos em que a vida 

de uma pessoa se mistura ao processo de construção de uma pesquisa é 

conseqüência da necessidade de deixar rastros – como as pedrinhas que marcam o 

caminho para que as personagens dos contos infantis não se percam nas florestas 

imaginárias. Socializar a trajetória se faz imprescindível quando defendemos ser o 

caminho percorrido tão importante quanto o ponto de chegada, pois naquele se 

concentram os momentos mais significativos de aprendizagem.      

2.3 Nossos objetivos: direção na caminhada 

Carente de sentido seria um caminhar sem rumo, sem direção e solitário. 

Ainda que soubéssemos que nenhuma pesquisa é de todo previsível e controlável, 
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ao longo do processo de construção do projeto, sob o importante papel da 

orientação, delineamos alguns objetivos, bússolas para nossas andanças. 

De maneira abrangente, podemos dizer que esta pesquisa teve como ponto 

de partida a análise da Educação escolar disponibilizada aos povos do campo, no 

município de Bom Retiro/SC, com o objetivo de repensar a posição da Escola no 

contexto local e suas relações com o processo de desenraizamento cultural das 

comunidades rurais. 

Desse horizonte mais amplo, destacamos algumas intenções mais 

específicas que, juntas, compuseram o objetivo maior da pesquisa. Procuramos 

desvelar os sentidos e significados da instituição Escola e do espaço Escola para as 

comunidades rurais, percebendo como as mudanças foram sentidas 

(fechamento/deslocamento/agrupamento de suas Escolas). Buscamos, assim, 

pontos de relação entre a maneira como acontece atualmente a escolarização da 

população que vive no campo, o fechamento de Escolas e o processo de 

desenraizamento, enfraquecimento e abalo nas identidades das comunidades rurais. 

E, por fim, ainda de modo exploratório, tentamos estabelecer relações entre o que 

um programa como o da Nucleação Escolar representa diante de um projeto de 

modernidade e de um Estado neoliberal.   

2.4 Pesquisa e o Pixurum: construindo conhecimentos “com” os sujeitos – 
Bases Metodológicas  

As narrativas escritas anteriormente se constituem no elemento visível de 

um processo de investigação que vem sendo construído desde a elaboração da 

primeira versão do projeto da dissertação. Conversamos com muitos autores desde 

então e, com eles e com o próprio desenvolvimento da pesquisa, fomos abrindo 

possíveis caminhos para alcançar os objetivos traçados. Aqui continuaremos 

descrevendo a trajetória da pesquisa, porém, com a preocupação de apresentar os 

alicerces do presente trabalho: procedimentos metodológicos e base conceitual. 

Inicialmente, é relevante explicar que nossa pesquisa – ao conceber a 

Educação também como cultura (BRANDÃO, 2002) – se alimenta de uma inspiração 

antropológica, aspecto que amplia a reflexão em torno da Educação, por garantir um 

olhar mais refinado, detalhado e profundo às subjetividades humanas. “Como 
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acrescentar ao modelo de pesquisa que temos aprendido a fazer, não tanto outros 

métodos, mas uma outra ‘inclinação do olhar e da sensibilidade’?” (ibidem, p. 208).     

Nesse sentido, Danilo Streck entende que o pesquisador deve se colocar em 

posição de “escuta”, e não agir como se já soubesse o que vai pesquisar, pois: 

O segredo da pesquisa talvez esteja em penetrar este simples, movimentar-
se dentro dele, entre as suas fissuras e saliências. Este simples e óbvio não 
nos encontra na escrivaninha, protegidos entre os livros, atrás da tela do 
computador. O óbvio encontra-nos nas ruas, nas salas de aula, nas rodas 
de conversas, sempre que estejamos dispostos a um tipo de escuta em que 
deixamos cair nossas defesas e barreiras, quando abandonamos a posição 
daqueles que já sabem e que imaginam ter que enfiar cada pedaço do 
mundo e da experiência em determinado lugar ou colocar-lhe uma etiqueta. 
(STRECK, 2005, p. 17) 

Inspirados no pixurum, a metodologia que adotamos para este trabalho 

somente pôde ser desenvolvida com a presença fundamental “do outro”. Com sua 

solidariedade e disponibilidade foi possível conhecer um pouco dessa realidade tão 

diferente da nossa. Afinal, essa condição democrática de pesquisador como um 

ouvidor das vozes dos sujeitos, e destas como ponto de partida para a construção e 

reconstrução do conhecimento, procura respeitar os saberes historicamente 

construídos pelas comunidades rurais e classificados como “não-científicos”.  

Paulo Freire nos convoca a respeitar os conhecimentos de cada cultura e a 

ter consciência de que a elaboração do conhecimento faz parte da “longa 

experiência milenar e histórica” em que homens e mulheres, antes mesmo de 

conseguirem falar, já constituíam compreensões sobre o mundo: “em todo o 

processo de compreensão do mundo há um processo de produção e compreensão 

do conhecimento” (FREIRE, 2004, p. 82).  

Ao mesmo tempo, exige do pesquisador não apenas o respeito por aquela 

identidade cultural – diferente da sua – mas também o envolvimento naquela cultura: 

“nesse momento a gente começa a entrar fundo nos sons, a gente precisa molhar o 

corpo da gente nas mesmas águas culturais do oprimido” (FREIRE, 2004, p. 33). 

Acreditamos que o respeito aos diferentes saberes só é possível quando, na 

posição de educandos, vivemos a experiência da produção do conhecimento e 

rompemos com sua dogmatização. Somente então reconheceremos que se trata de 

um processo e não de um conteúdo absoluto e perene, para ser simplesmente 

memorizado. “O que é preciso na nossa produção de conhecimento na universidade 
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é, na verdade, conhecer, produzir, construir o conhecimento e não memorizar um 

certo discurso do conhecimento” (FREIRE, 2004, p. 33).  

Nesta pesquisa, assumimos como linha teórica o materialismo histórico, que 

considera como fundamentais os conceitos capitais da sociedade, a organização 

política, a vida espiritual e a cultura, dentre tantas outras dimensões. Nossa escolha 

está fundamentada nas seguintes colocações de Triviños: 

Não é possível, porém, para o pesquisador, imbuído de uma concepção 
marxista da realidade, realizar uma investigação no campo social, e 
especificamente na área educacional, se não tem idéia clara dos conceitos 
capitais do materialismo histórico: estrutura das formações sócio-
econômicas, modos de produção, força e relações de produção, classes 
sociais, ideologia, que é a sociedade, base e superestrutura da sociedade, 
história da sociedade como sucessão das formações sócio-econômicas, 
consciência social e consciência individual, cultura como fenômeno social, 
progresso social, concepção do homem, idéia da personalidade, da 
educação, etc. (TRIVIÑOS, 1987, p. 73) 

Esse caráter do materialismo histórico, apontado por Triviños, é tomado 

como base para a presente pesquisa, porque, ao aplicar o método dialético, se 

preocupa com o contexto social do problema em questão e acredita que a pesquisa 

pode contribuir em parte para uma transformação na sociedade. 

Diante dessa opção teórica, nos apropriamos do pensamento de Minayo 

quando afirma que a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2004, p. 21-22).  

Triviños nos lembra, também, da tradição antropológica da pesquisa 

qualitativa e alerta que esta última é considerada por muitos pesquisadores como 

sinônimo de pesquisa etnográfica. Para o autor, a pesquisa etnográfica caracteriza-

se como uma forma específica de investigar dentro da pesquisa qualitativa: “a 

etnografia baseia suas conclusões nas descrições do real cultural que lhe interessa 

para tirar delas os significados que têm para as pessoas que pertencem a essa 

realidade” (TRIVIÑOS, 1987, p. 121, grifos do autor). Assim, nossa pesquisa 

caminha nestas dimensões teórico-metodológicas, lançando mão de um trabalho de 

campo etnográfico, buscando os fios da tessitura reflexiva no campo da Educação 

antropológica. 
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Desse modo, acreditamos que a perspectiva qualitativa compõe a própria 

identidade desta pesquisa e delineia todos os seus passos. Ela já estava presente 

desde a intenção de pesquisar, na escolha da problemática, no recorte a ser 

estudado e nos sujeitos eleitos. 

Na primeira fase da pesquisa foram realizadas visitas de campo aos cinco 

Núcleos Municipais localizados no interior do município de Bom Retiro/SC. Estes 

momentos serviram para tomar conhecimento das realidades, acompanhando o 

trabalho cotidiano nas unidades escolares para observar: aspectos do seu 

funcionamento e organização, rotina diária, separação dos alunos por série, 

transporte escolar, estrutura física e pedagógica, merenda, formação dos 

professores, localidade de origem dos alunos e professores, ocupação profissional 

dos pais, envolvimento dos pais com a Escola, relação Escola-Comunidade, relação 

Escola-Secretaria Municipal de Educação. 

A intenção era a de acompanhar um período inteiro de aulas e que nossa 

participação fosse bem cuidadosa, com a finalidade de garantir o ambiente 

encontrado como o mais próximo possível da vida cotidiana. Por isso, o 

deslocamento até os Núcleos ocorreu, conforme as possibilidades, no transporte 

escolar utilizado pelos alunos. Para criar um relacionamento de confiança, 

considerando o território e os sujeitos escolhidos, não foi realizada nenhuma 

conversa formal. Ou seja, as pessoas “entrevistadas” (professores, motoristas, 

merendeiras, pais e alunos) foram ouvidas conforme a situação permitiu, sem 

atrapalhar seus afazeres e responsabilidades. 

Também procuramos conhecer a realidade das Escolas mantidas como 

Isoladas, porém, esbarramos na dificuldade de acesso e nem todas foram visitadas. 

Conseguimos chegar até a Escola Isolada Barro Branco Velho e à Escola Isolada 

Barreiros, ambas pertencentes à localidade de Barreiros.  

Nesta etapa da pesquisa, a utilização do caderno de campo permitiu a 

elaboração de relatos etnográficos.  

Um outro momento se deu junto às comunidades rurais: em primeiro lugar, 

buscando reconstituir o processo de fechamento, deslocamento ou agrupamento 

das Escolas através da memória dos moradores. Uma história da qual somente se 

conhece a versão oficial e que, como justifica Delgado, pode encontrar na oralidade 

um bom espaço para desenvolver outras interpretações, por apresentar diferentes 

representações da realidade. Para a autora, “a história oral é um procedimento 
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integrado a uma metodologia que privilegia a realização de entrevistas e 

depoimentos com pessoas que participaram de processos históricos ou 

testemunharam acontecimentos no âmbito da vida privada ou coletiva” (DELGADO, 

2006, p.18). 

Lembrando, como afirma a autora, que “cada depoimento colhido é, em si, 

multifacetado porque humano” (DELGADO, 2006, p. 70), foram entrevistados líderes 

comunitários e moradores de comunidades que ficaram sem Escola, bem como de 

comunidades escolhidas para sediar os Núcleos, além de professoras aposentadas. 

Também foi necessário tomar cuidado para não expor de forma aleatória nenhum 

participante da pesquisa, afinal, em pequenas aglomerações (urbanas e rurais), em 

geral as pessoas são facilmente conhecidas e, nesta pesquisa, tratamos com fontes 

vivas e presentes nas relações sociais das comunidades estudadas. Um depoimento 

levado a público sem critérios éticos poderia interferir em suas relações de trabalho, 

de parentesco ou compadrio e até político-partidárias.  

Nos comprometemos, portanto, com o significado ético das fontes e uso 

zeloso das mesmas. Ainda com base em Delgado (2006), fizemos uso da carta de 

cessão para que os sujeitos da pesquisa – tanto da primeira como da segunda etapa 

– tivessem consciência do uso das informações por eles concedidas. 

Nesse contexto, optamos por privilegiar a valorização dos saberes e 

preservar a questão da autoria. Com o consentimento das pessoas entrevistadas, 

revelamos seus nomes neste trabalho, que somente é realizado porque conta “com” 

as contribuições dos sujeitos. “Se admitimos que, no âmbito desta investigação, o 

sujeito pesquisado é co-autor do conhecimento que está sendo construído a partir 

dos diálogos estabelecidos durante as entrevistas, por que tornar anônima sua fala?” 

(KRAMER e JOBIM E SOUZA, 1996, p. 151-152). Apenas mantivemos ocultos os 

nomes das pessoas com as quais não conseguimos contato posterior à escrita 

desse texto. 

É importante lembrar que, como a percepção dos acontecimentos é 

influenciada pela posição política de cada um, há que se levar em conta as opções 

político-partidárias de cada entrevistado para analisar sua opinião sobre os 

processos históricos. Como diz Bosi (1994, p. 453), “na memória política, os juízos 

de valor intervém com mais insistência”. 

Os sujeitos foram ainda questionados – nessa segunda etapa da pesquisa – 

sobre os sentidos e significados atribuídos à Escola, sobre a importância da 
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permanência da Instituição no local e das relações entre esta e a comunidade: a 

Escola como espaço de vida comunitária e como símbolo da força política de uma 

comunidade. Enfim, as representações que a comunidade tem a respeito da Escola. 

Incluindo-se os sentimentos gerados em torno da ausência da Escola como 

instituição e como prédio desativado, abandonado ou retirado do local. 

O levantamento das falas ocorreu por meio de entrevistas, instrumento 

adequado à metodologia da história oral, principalmente por seu caráter de interação 

e não de hierarquia, conforme entendem Lüdke e André. As autoras também 

enfatizam que “enquanto outros instrumentos têm seu destino selado no momento 

em que saem das mãos do pesquisador que o elaborou, a entrevista ganha vida ao 

se iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, 

p.34). Assim, cada entrevista se torna um momento único, de interação e de troca de 

conhecimentos. 

É importante esclarecer que as entrevistas tiveram um roteiro pontuado 

pelas questões a serem investigadas. Contudo, procuramos mantê-las abertas o 

suficiente para permitir aos atores da realidade estudada o espaço à fala, deixando 

vir à tona as subjetividades humanas, de fundamental interesse para esta pesquisa. 

Nesta confluência, entre contatos, olhares, diálogos e estranhamentos, a 

etnografia orientou-nos a um olhar minucioso para o contexto: os detalhes, a 

composição do espaço e sua dinâmica, os objetos, as peças decorativas, enfim, 

procurando observar a cultura material e imaterial que revelam as crenças, os 

valores, os hábitos, as relações sociais, tanto nas visitas às Escolas quanto nas 

casas nos momentos de entrevista.   

Goldenberg (2004) alerta que uma entrevista necessita de um clima 

amigável e de confiança. Certamente, o cunho etnográfico desta pesquisa permitiu a 

coleta dos dados em situações muito peculiares às identidades dos sujeitos: nas 

visitas as suas casas, durante a lida diária, ou seja, numa relação de confiança como 

aquela estabelecida entre os vizinhos no pixurum.  

Já dizia de forma poética Paulo Freire, dirigindo-se a educadores indígenas: 

“se eu trabalhasse nesses grupos, sobretudo para conversar, faria fora dos 

encontros chamados formais, fora das horas chamadas de trabalho, procurava um 

encontro de papo na noite de lua, na casa fumando cachimbo” (FREIRE, 2004, p. 

32-33) 
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Atentos ao caráter multifacetado dos depoimentos assumimos, sob a 

orientação de Goldenberg (2004, p. 85), que “trabalhando com estes instrumentos 

de pesquisa é bom lembrar que lidamos com o que o indivíduo deseja revelar, o que 

deseja ocultar e a imagem que quer projetar de si mesmo e de outros”. Lüdke e 

André (1986) afirmam que um pesquisador não deve se contentar com o discurso 

verbalizado para descobrir o que realmente pensa o entrevistado. Para estas 

autoras, devemos levar em conta as formas de comunicação não-verbal, dentre elas 

os gestos, as expressões e as entonações de voz. 

Diante dos elementos encontrados nestas duas etapas da pesquisa e da 

discussão teórica – envolvendo questões profundas da Educação; suas relações 

com identidades, memórias, culturas e desenraizamento e as complexidades entre 

campo e cidade – discutimos o papel da Escola no contexto local das comunidades 

rurais e sua interferência nas referências sócio-culturais dos povos do campo.  

Assim como o pixurum é um trabalho a muitas mãos, este é um estudo que 

emana de muitas vozes. 



3 A PINHA: CONTEXTUALIZAÇÃO TERRITORIAL E HISTÓRICA DO TEMA DE 
PESQUISA  

Dando prosseguimento a nossa proposta de debulhar a pinha para investigar 

a realidade e desenvolver reflexões profundas sobre ela, apresentamos em que 

contexto social, histórico e geográfico situa-se nossa pinha, ou seja, vamos 

descrever o lugar onde realizamos a pesquisa: o município de Bom Retiro. 

Em seguida, apresentamos aquele que talvez seja o cerne (ou quem sabe o 

“nó”) desta reflexão sobre a Educação dos povos do campo, justamente por ser a 

tentativa de reconstruir o processo histórico da implantação da Nucleação Escolar 

em Bom Retiro, contextualizando-a com as legislações brasileiras. A este importante 

texto de nossa pesquisa denominamos: A Educação dos povos do campo: do 

contexto histórico da Educação Brasileira ao Processo de Nucleação Escolar em 

Bom Retiro. 

3.1 Onde nascem as araucárias: o lugar de nosso estudo 

O território deste estudo é um lugar chamado Bom Retiro, pequeno 

município da região da Serra Catarinense. As poucas fontes historiográficas 

encontradas deixam margens às dúvidas e nem sempre apresentam informações 

coincidentes sobre a origem do município e suas misturas étnicas. Muitas delas 

tendem às explicações românticas disseminadas ao longo do tempo, ou ainda às 

visões carregadas de estereótipos. Cientes dessas limitações e de que o 

aprofundamento dessas questões históricas ultrapassaria os objetivos desta 

pesquisa, apresentaremos alguns dados históricos encontrados nos documentos 

oficiais que consultamos5. 

 Em 1787, ao Capitão Antônio Marques de Arzão, encarregado de obras e 

bandeirante, foi incumbida a tarefa de abrir uma estrada que ligasse o litoral ao 

                                                 
5 Livros: Bom Retiro conta sua história (MACHADO, 1990), Memórias de Bom Retiro (SILVA, s/d). 
Documento: Plano Decenal Educação Para Todos (Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Turismo – Bom Retiro, 1993). 
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planalto catarinense. Ela teria sido concluída em 1790, mas o pouco uso do trajeto 

permitia à mata encobrir o caminho facilmente. Em 1792, Arzão teria recebido do 

Regente da Vila de Lages, Bento Amaral Gurgel Annes, uma sesmaria no local onde 

hoje situa-se o município. Ele próprio – conforme os documentos consultados, o 

“descobridor” de Bom Retiro – é quem teria conferido este nome ao lugar. Também 

consta das informações que o bandeirante teria se deparado com tantas 

dificuldades, entre elas “a fúria dos ainda não civilizados índios”, que chegou a 

pensar em devolver as terras ao Regente (MACHADO, 1990). 

Não é difícil constatar que a colonização de Bom Retiro foi muito lenta, 

afinal, depois desse início de povoamento “civilizado”, promovido por Arzão, o 

próximo dado histórico data de 1870, ano da chegada de Generoso Domingues de 

Oliveira que, a convite de seu sogro, fixou residência na localidade de João Paulo. 

Em 14 de janeiro de 1923, foi instalado o município, tendo como Intendente o Major 

Generoso. 

Naquela região manchada por conflitos entre habitantes nativos e 

colonizadores, uma outra figura ganhou destaque histórico. Martin Brugreiro 

comandou um bando que atacava covardemente os indígenas, assassinando-os “às 

pencas”, como se fossem animais de caça. Martinho Marcelino de Jesus era natural 

de Bom Retiro (seu nascimento deve ter sido por volta de 1876) e, quando jovem, 

teria morado na fazenda do Major Generoso. Mais tarde, já casado e residindo na 

localidade de Figueiredo, “dedicou-se” a perseguir os “bugres” e, segundo relatos, 

teve seus “serviços” contratados pela Companhia Colonizadora de Santa Catarina 

para “dar proteção aos colonos”, freqüentemente importunados pelos indígenas. 

Segundo os dados encontrados pelos autores, Martim Bugreiro teria falecido em 

Bom Retiro, por volta de 1936. Dos indígenas, poucos restaram para contar a 

crueldade da dizimação de seu povo. 

Nos materiais analisados não aparece nenhuma referência aos indígenas 

quando se escreve sobre as origens étnicas da população de Bom Retiro. Todos 

apontam para os migrantes que chegaram à região no século XX, oriundos de 

movimentos de imigração européia ao estado de Santa Catarina, que iniciaram 

ainda no século XIX.  

Silva escreve sobre a “gente” que habitava a localidade Atrás da Serra (hoje 

Paraíso da Serra) até 1910: “este povo não tinha iniciativa para o trabalho pois a 

cultura deles era rudimentar, descendentes de índios e escravos, não tinham 
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ambição, mesmo porque a natureza oferecia quase tudo para sua sobrevivência, na 

verdade tinham fartura” (MACHADO, s/d, p. 17). 

Esta é a única passagem - que encontramos nos materiais - admitindo a 

existência de escravos e seus descendentes. No entanto, é difícil imaginar que 

Arzão, e mais tarde Generoso, não tenham levado negros escravos com eles em 

suas missões colonizadoras. Assim como os afrodescendentes, os descendentes 

dos indígenas que sobreviveram à crueldade da “civilização” parecem não encontrar 

espaço na história oficial. Ambos são citados apenas por sua suposta 

desqualificação para o trabalho ou, no caso dos indígenas, pela violência ao 

resistirem à ocupação de seu território. 

A presença – material e imaterial – dos imigrantes/migrantes, principalmente 

alemães e italianos, é oficialmente representada na arquitetura e nos sobrenomes 

(em especial daqueles que se destacaram na história política e dos que se destacam 

na economia capitalista do município). No entanto, por mais que se tente esconder e 

negar a história dos afro-brasileiros e indígenas, seus legados materiais e simbólicos 

estão presentes na vida concreta das comunidades e nas representações culturais. 

Talvez Bom Retiro tenha mais dificuldade em perceber essas outras origens, porque 

raramente tiveram destaque na vida pública oficial, política, econômica e religiosa do 

município. Olhos atentos, principalmente às regiões periféricas da sede municipal e 

aos que trabalham por dia no campo em propriedades alheias, as encontrarão. 

Entre as obras do “desenvolvimento trazido pelos migrantes” para Bom 

Retiro destacou-se a extração da floresta nativa e beneficiamento da madeira nas 

serrarias. Prática comum a todo o Planalto Catarinense, conhecida como “Ciclo da 

Madeira”, devastou a mata de araucárias da região. Seu auge foi entre as décadas 

de 40 e 60 do século XX (TAMANINI; GRÜN; PEIXER, 2007). 

Os dados populacionais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), citados por Machado (1990), denunciam a intensidade desse fenômeno 

econômico-social: no ano de 1940, Bom Retiro possuía 5.226 habitantes. Apenas 

dez anos depois, esse número saltou para 19.184. Chegou ao ápice em 1958, com 

21.986 habitantes, seguido de brusca queda: cerca de 15 mil pessoas em 1960. 

Somente na localidade Atrás da Serra havia 14 serrarias (SILVA, s/d). 

A partir dessa data, precisamos levar em conta a emancipação do município 

de Alfredo Wagner, em 1961, desmembrado de Bom Retiro. Na década de 70, 

encontrávamos em Bom Retiro um número populacional próximo do que tem 
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atualmente: cerca de 8.258 habitantes6. No Censo Demográfico de 2000, o 

município possuía 7.967 habitantes e, com esse dado, era possível estabelecer o 

número de 33% para a população das áreas rurais7. 

Lugar de clima frio, 915 metros acima do nível do mar, Bom Retiro está 

distante 134 km da capital Florianópolis e ocupa (segundo o IBGE) uma área de 

1.056km2. Apresenta vastos campos, que contrastam com áreas íngremes onde 

predominam as serras. 

 

 

FIGURA 3 - Mapa de Santa Catarina, localizando Bom Retiro 

FIGURA 4 - Mapa do Brasil, localizando Santa Catarina  

Fonte: http://mapas.ibge.gov.br/servlet. Consulta em 22/10/2007. 
 
 

                                                 
6 IBGE – Contagem da População 2007. Fonte: <www.ibge.gov.br/home/estatistica/contagem2007>. 
Consulta em 18/10/07. 
7 IBGE – Censo 2000. Fonte: <www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000>. Consulta 
em 28/02/07. 
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A principal atividade econômica do Município é a agropecuária, 

desenvolvida, na maioria dos casos, em pequenas propriedades. Na produção 

agrícola destacam-se as culturas de milho, cebola, feijão, vime, maçã e fumo. E há 

também a pecuária, com número expressivo de bovinos e vacas ordenhadas8. Mas, 

nesse cenário, é marcante a presença de latifúndios, principalmente na pecuária e 

no cultivo de pinus e macieiras. Esta última, nos moldes da agroindústria, com 

predomínio de poucas empresas e muitos trabalhadores contratados – permanentes 

e sazonais, oriundos de vários municípios de Santa Catarina e de estados vizinhos. 

O Plano Decenal Educação Para Todos, documento do ano de 1993, faz 

referência ao latifúndio, ainda que não o nomeie dessa forma: “as propriedades com 

mais de 50 hectares representam 35% do total e ocupam 91% da área total. A 

existência de terras concentradas representa um obstáculo ao melhor 

aproveitamento e desenvolvimento dos recursos disponíveis” (BOM RETIRO, 1993, 

p. 17). 

Levando-se em conta que a agricultura familiar tem sido constantemente 

afetada, nas últimas décadas, por uma conjuntura política-econômica-social que 

prioriza as leis dos mercados internacionais e elegeu como prioridade o lucro e não 

as pessoas (CHOMSKY, 2004), podemos imaginar que o latifúndio tende a se 

fortalecer cada vez mais. Eduardo Galeano, criticando as tomadas de decisões a 

portas fechadas na Organização Mundial do Comércio (OMC), denuncia: “assim, a 

OMC patrocina em segredo, impunemente, o sacrifício de centenas de milhões de 

pequenos agricultores em todo o planeta, nos altares da liberdade de comércio” 

(2007).             

Pequenos proprietários, sem grande capital econômico, com limitados 

equipamentos, reféns de caríssimos insumos e ainda expostos aos riscos de perder 

a produção não têm condições de concorrer no mercado com as modernas e 

“eficientes” empresas do agronegócio. Assim sendo, é cada vez maior o número de 

famílias que perdem a injusta batalha contra o capital e acabam entregando seus 

pequenos pedaços de terra – por venda ou arrendamento – para empresários da 

monocultura (na Serra Catarinense, principalmente para plantações de pinus9).        

                                                 
8 Segundo o documento “Principais Resultados do Levantamento Agropecuário do Município de Bom 
Retiro”, 2002, Epagri – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A..  
9 Pinus palustris,popularmente conhecido como “pinheirinho americano”. Segundo TAMANINI; GRÜN; 
PEIXER (2007), o plantio de pinus é incentivado na região desde a década de 50 do século passado, 
com a instalação de indústrias papeleiras que o utilizam como matéria prima. Desde então vem se 
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Muitas pessoas deixam o campo e vão para a cidade com suas famílias, 

porém, levam consigo uma rica subjetividade expressa no jeito de ser, de conviver, 

no costume de manter uma pequena plantação nos fundos da casa, ou algumas 

galinhas, cavalos e outros animais. Não raro, retornam ao campo para trabalhos 

fixos (como caseiros de propriedades alheias) ou temporários. Entre estes últimos, 

muitos trabalham na informalidade (como os que são pagos “por dia” – conhecidos 

como “camaradas”), principalmente nas pequenas e médias plantações. Outros, em 

geral no agronegócio da maçã, até são registrados, mas seu curto e intenso trabalho 

tem a duração da colheita da maçã. 

Esse fluxo campo/cidade contribui para que Bom Retiro seja um daqueles 

municípios considerados como “cidades imaginárias” (VEIGA, 2003) porque, além de 

apresentar baixa densidade demográfica, sua sede – a “cidade” – tem características 

predominantemente rurais. Aspecto facilmente constatado na forte ligação com o 

campo seja nos hábitos de vida, na representação cultural, nos setores de trabalho, 

no lazer ou na história familiar. Entre as comunidades rurais é comum as pessoas 

referirem-se ao centro urbano como “Praça”, lugar onde vão “seguido” – como dizem 

eles – tratar dos mais variados assuntos: fazer compras, consultas médicas, ir ao 

banco e ter acesso a outros serviços. Outras pessoas se referem à sede do 

município dizendo: “lá em Bom Retiro...”, numa expressão que parece constatar que 

sua comunidade está distante – em vários sentidos – daquele espaço que centraliza 

os recursos sociais. Essa expressão também pode ser de quem se vê “do lado de 

fora” e não se sente parte daquele centro urbano. Para muitas crianças, e para todos 

os adolescentes que vivem no campo, a “Praça” ou “o Bom Retiro” também é o lugar 

aonde vão diariamente para estudar. 

3.2 A Educação dos povos do campo: do contexto histórico da Educação 
Brasileira ao Processo de Nucleação Escolar em Bom Retiro 

Procuramos reconstituir o intrigante e contraditório processo de Nucleação 

das Escolas e mapear como acontece atualmente a escolarização dos sujeitos do 

campo, em Bom Retiro. Assim, reunimos recortes de dados encontrados nos 

                                                                                                                                                         
intensificando a sua produção, e extensas áreas da Serra Catarinense têm se transformado, com 
essa prática monocultora, em “desertos verdes”. 
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documentos da política de Nucleação, numa tentativa de imaginar o percurso 

histórico da implantação desta política no município de Bom Retiro, mesclando-os 

com breves contextualizações históricas estaduais e nacionais. 

A História da Educação, e dentro dela a desenvolvida no meio rural, como 

não poderia deixar de ser, se confunde com os processos políticos, econômicos e 

sociais que marcaram a História Brasileira. Aquele Brasil de estrutura 

predominantemente rural, de mais de quatro séculos, passa a denominar-se um país 

urbano-industrial, nas primeiras décadas do século XX. Período também conhecido 

como época da modernização da agricultura brasileira, processo movido pela 

dinâmica de expansão do capital industrial e que correspondeu ao ajustamento da 

agricultura ao processo de acumulação da economia mundial e do país (MARTINS, 

1986). 

Uma sociedade com ares de industrialização e modernidade foi forjada para 

esse novo momento (após 1ª Guerra Mundial – 1914/1918), em que o Brasil já não 

podia contar apenas com a exportação de produtos da agricultura. Nessa lógica 

capitalista, a cidade passa a ser o centro das atenções e os moradores do campo, 

os excluídos (na realidade incluídos como explorados) desse modelo urbano-

industrial.  

Para Sérgio Celani Leite (2002, p. 28),  

Dado o comprometimento dessas elites com a visão urbano-industrial que 
se cristalizou no país nas primeiras décadas do século, a concentração dos 
esforços políticos e administrativos ficou vinculada às expectativas 
metropolitanas, de modo que a sociedade brasileira somente despertou 
para a educação rural por ocasião do forte movimento migratório interno dos 
anos 1910/20, quando um grande número de rurícolas deixou o campo em 
busca das áreas onde se iniciava um processo de industrialização mais 
amplo. 

Segundo Paulo Ghiraldelli Júnior (1990), na Primeira República, a rede de 

Escolas públicas era pouco abrangente e estava voltada ao atendimento das classes 

economicamente mais favorecidas. O autor cita Paschoal Lemme para fazer uma 

descrição da situação educacional da época: as poucas escolas públicas nas 

cidades eram freqüentadas pela classe média, já os ricos contratavam professores 

particulares ou pagavam colégios internos. E, 

Em todo o vasto interior do país havia algumas precárias escolinhas rurais, 
em cuja maioria trabalhavam professores sem qualquer formação 
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profissional, que atendiam as populações dispersas em imensas áreas: 
eram as substitutas das antigas aulas, instituídas pelas reformas 
pombalinas, após a expulsão dos jesuítas em 1763. (GHIRALDELI , 1990, p. 
26-27)   

Paschoal Leme era integrante de um grupo de intelectuais que, diante de 

absurda situação, propunha uma espécie de reforma no ensino no Brasil. Esse 

grupo elaborou e assinou um minucioso documento contendo suas propostas – “O 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova” – que marcou a História da Educação 

brasileira. É Paulo Ghiraldelli Júnior quem escreve sobre a batalha entre os liberais e 

os católicos (que dominavam a estrutura educacional até então, inclusive com 

incentivos financeiros do governo): 

Por um lado, situaram-se os liberais – intelectuais que expressavam os 
desejos da construção de um país em bases urbano-industriais 
democráticas e que, no plano educacional, endossavam as teses gerais da 
Pedagogia Nova. Eram aqueles intelectuais que encetaram a maioria das 
reformas educacionais estaduais dos anos 20, e que por isso passaram a 
ser conhecidos como profissionais da educação. Nos anos 30, acabaram 
por publicar o “Manifesto dos Pioneiros de Educação Nova” (1932), onde 
propunham bases pedagógicas renovadas e a reformulação da política 
educacional. (GHIRALDELI JUNIOR, p. 39, grifos do autor) 

Os Pioneiros da Educação Nova lutavam pela laicidade do ensino, 

gratuidade, obrigatoriedade e coeducação (acabar com a separação dos alunos por 

sexo) e autonomia da instituição escolar. Desejavam profissionalizar a carreira 

docente, sair do empirismo e se basear na cientificidade do currículo – uma 

educação funcional, pois vai contra as tendências passivas intelectualistas e 

verbalistas da escola tradicional. 

Em 1934, o texto da Constituição coloca a Educação como “direito de todos”, 

determinando a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário. Porém, “esse 

clima ideologicamente rico dos anos 30 não pôde ser preservado. (...) Em 1937, sob 

o pretexto de combate ao comunismo e de manter a unidade e a segurança da 

nação, Vargas desfechou o golpe que institucionalizou o Estado Novo” 

(GHIRALDELI JUNIOR, 1990, p. 46-47). A nova Constituição, de 1937, desincumbia 

o Estado Novo da Educação pública e lhe atribuía apenas um papel subsidiário. O 

Estado Novo teve fim em 1945, e a promessa de emprego assalariado do 

capitalismo industrial levava parte considerável da população brasileira para as 

cidades: 
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Em meados dos anos 40 o Brasil ainda era um país com a maior parte de 
sua população vivendo na zona rural. Todavia, a urbanização e a 
industrialização forjadas a partir de 30 e, principalmente, durante o Estado 
Novo, trouxeram para o cenário político a presença de crescente 
proletariado (GHIRALDELI JUNIOR, 1990, p. 105).  

Tentando se incluir, mais uma vez os moradores do campo foram excluídos, 

ficando à margem, literalmente à margem da sociedade, pois, com a falta de 

condições financeiras e estrutura para realizar o sonho de trabalhar na cidade, foram 

se instalando nas periferias do centro urbano, vivendo, muitas vezes, em precárias 

condições.  

Essas aglomerações não passaram desapercebidas e constatou-se que a 

ampliação da oferta de ensino (das séries iniciais) nas áreas rurais seria necessária 

para “fixar o homem no campo”, porque o êxodo rural estava desencadeando 

problemas sociais nas cidades. O termo fixar, freqüentemente utilizado, demonstra 

que se as elites urbanas pudessem, amarrariam as pessoas no campo (como não 

era possível, o faziam de forma invisível) não importando em quais condições 

estruturais, porque lá era o lugar delas. A cidade seria o lugar ideal, praticamente 

uma “festa”, na qual os moradores do campo eram barrados ao entrar no salão 

principal. Para que nada atrapalhasse a estética da festa, alguém precisaria 

permanecer na “cozinha”... 

O sonho de ir para o centro urbano não era apenas fruto do fetiche da vida 

moderna, mas uma tentativa de fugir de um modo de vida sofrível, com inúmeras 

dificuldades enfrentadas pela quase inexistência de infraestrutura básica no meio 

rural (transportes e, especialmente, acesso à saúde e educação). O deslocamento 

foi tamanho que “no raiar dos anos 60, o Brasil deixou efetivamente de ser um país 

‘predominantemente agrícola’. A população urbana começou a ultrapassar a 

população rural em número” (GHIRALDELI JUNIOR, 1990, p. 119). 

Contudo, o desenvolvimento da cidade não poderia ser atrapalhado pela 

migração e os programas de Extensão Rural começaram a sair do papel. Ao 

considerar o morador do campo como alguém de poucos conhecimentos e que, por 

isso, precisava de ajuda para desenvolver sua produção agrícola (como se o 

problema das desigualdades sociais estivesse resumido à questão técnica), a 

extensão rural na verdade caracterizava um projeto assistencialista para manter a 

população no campo. Para Leite (2002), entre as bases de sustentação do projeto 
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estavam a social (contenção do processo migratório), a cultural (controle ideológico) 

e a econômica (sustentação do processo industrial urbano): 

O projeto em si apresentava um modelo de educação e de organização 
sócio-produtiva que permitia a proliferação de um tipo de escolaridade 
informal cujos princípios perpetuavam a visão tradicional colonialista-
exploratória, só que, doravante, com uma rotulação liberal moderna: 
desenvolvimento agrário. (LEITE, 2002, p. 34) 

As comunidades rurais também não escaparam dos muitos projetos 

resultantes de convênios internacionais a que o Brasil se submeteu. Somente no 

período de “junho de 1964 e janeiro de 1968 foram firmados doze acordos MEC-

USAID10, o que comprometeu a política educacional do país às determinações dos 

técnicos americanos” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1990, p. 169). 

Ao longo dessa trajetória histórica, as Escolas em funcionamento nas 

comunidades do interior foram intituladas (e tratadas como) “isoladas”. Uma Escola 

que contava com uma sala de aula, uma pequena cozinha anexa e banheiros. Em 

muitos casos, porém, não havia água encanada, nem sanitários. A professora 

assumia uma turma multisseriada, reunindo alunos de 1ª a 4ª série, e acumulava as 

funções de merendeira, servente, diretora, orientadora, administradora escolar e, por 

vezes, até de enfermeira e conselheira comunitária11. 

Em Bom Retiro não ocorreu diferente. O Plano Decenal Educação para 

Todos, em 1993, relacionava 43 Escolas Isoladas (EI). Destas, 17 municipais e as 

outras, “Escolas Estaduais em processo de Municipalização (convênio entre 

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Desporto/Prefeitura Municipal de Bom 

Retiro)”. 

Pertenciam à Rede Municipal de Ensino: EI Barra do João Paulo, EI Barreiro 

Pinho Ltda, EI Barro Branco Velho, EI Bom Retiro, EI Campo Novo do Sul, EI 

Fazenda D. Olindina, EI Fazendas do Cambará, EI José Padilha da Silva, EI Major 

                                                 
10 Ministério da Educação – Brasil / Agency for Internacional Development – EUA. 
11 Entre as pessoas da comunidade, essas unidades escolares eram conhecidas como “Escolinhas”. 
Não raro o nome vinha acompanhado do nome da professora. Além da visível limitação das 
instalações físicas, ou do invisível sentimento de inferioridade, o emprego do diminutivo pode estar 
relacionado ao desejo de estabelecer intimidade, próprio da formação da sociedade brasileira, como 
afirma Sérgio Buarque de Holanda: “a terminação ‘inho’, aposta às palavras, serve para nos 
familiarizar mais com as pessoas ou os objetos e, ao mesmo tempo, para lhes dar relevo. É a 
maneira de fazê-los mais acessíveis aos sentidos e também de aproximá-los do coração” (1995, p. 
148). 
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Generoso, EI Pinhais da Negrinha, EI Rio Costão, EI Rio do Meio, EI Rio Frederico, 

EI Rio Sincerro, EI Rio Sapato, EI Serra dos Palhanos e EI Soledade. 

Da “Rede das Escolas Estaduais Municipalizadas” faziam parte: EI Arroio do 

Frederico, EI Atrás da Serra, EI Barbaquá, EI Barreiros, EI Cambará, EI Campo 

Novo, EI Canoas, EI Corote, EI Costão do Frade, EI Cupim, EI Figueiredo, EI 

Fundos dos Faustinos, EI Gabiroba, EI Irapuá I, EI Irapuá II, EI João Paulo, EI 

Laranjeiras, EI Matador, EI Negrinha, EI Rio das Pacas, EI Rio dos Kühl, EI Rio do 

Troncho, EI Saltinho, EI Serraria Nossa Senhora Aparecida, EI Três Pontas e EI 

Vereador Dr. Aldo Severiano de Oliveira. 

Em 1996, entra em vigor a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira, a LDB 9394/96, estabelecendo, em seu Artigo 28, o seguinte: 

Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de 
ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente. 

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 

II – organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e condições climáticas; 

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural.    

 Também no ano de 1996, foi criado o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF 

(Emenda Constitucional nº 14/96), regulamentado pela Lei nº 9.424, de 24 de 

dezembro de 1996. De natureza contábil, um de seus artigos determinava que 

Estados e Municípios poderiam “celebrar convênios para transferência de alunos, 

recursos humanos, materiais e encargos financeiros” (OLIVEIRA, 1999, p. 30).  

Na prática, o FUNDEF estava induzindo à municipalização do ensino: 

Na LBD, a figura do “regime de colaboração”, conquanto repita dispositivo 
constitucional, não objetiva formas de responsabilidade compartilhada. 
Nesse vácuo legal e na esteira do Fundo, estão sendo criados incentivos à 
municipalização do ensino fundamental das mais variadas formas e através 
de diversos mecanismos. Por exemplo: cedência de professores, 
transferência de matrículas, convênios para utilização de prédios e assim 
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por diante. (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PROPOSTA DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA12, 1997, p. 56) 

Para Cleiton de Oliveira (1999), a criação do FUNDEF teve como cenários: o 

neoliberalismo, a globalização, a recessão econômica, as influências das agências 

externas de financiamento e as mudanças no processo produtivo. Também para o 

autor, essa legislação se traduz numa indução à municipalização e aponta que “a 

criação do fundo trouxe como conseqüência a possibilidade do Município ‘ganhar’ ou 

‘perder’ parte de seu próprio orçamento” (OLIVEIRA, 1999, p. 32). 

Com isso, a discussão da Municipalização ficou restrita ao financiamento da 

Educação e pouco se debate sobre os fatores que a determinaram e quais suas 

conseqüências. Levando em conta que uma das premissas que cria o FUNDEF traz 

como meta a eliminação do analfabetismo e a universalização do Ensino 

Fundamental, podemos suspeitar da influência de políticas internacionais. 

Educadores e entidades da sociedade civil, reunidos no II Congresso 

Nacional de Educação, para formular uma “Proposta da Sociedade Brasileira” ao 

Plano Nacional de Educação, denunciam: 

O agravamento da crise vem sendo reforçado pelo conjunto das políticas 
públicas adotadas pelo governo brasileiro, as quais, vale esclarecer, 
obedecem à matriz definida pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e pela CEPAL (Comissão Econômica para a 
América Latina), para os países considerados em desenvolvimento. Os 
países alinhados com a política neoliberal vêm limitando as verbas 
destinadas à educação. (PNE, 1997, p. 13) 

Entre as conseqüências da criação do FUNDEF e de sua indução à política 

de municipalização do ensino, Oliveira aponta uma delas: 

O Fundo foi estabelecido tendo como pressuposto que os recursos de 
financiamento eram suficientes. Porém, o oferecimento dos serviços com 
um mínimo de qualidade, assim como a sua necessária ampliação 
evidenciam, com incontestável clareza, que são necessários aportes de 
maiores recursos. (OLIVEIRA, 1999, p.34) 

Situação agravada nas Escolas do campo, pois, mesmo que o artigo 2º da 

Lei que regulamenta o FUNDEF (parágrafo 2º) estabeleça uma diferenciação de 

                                                 
12 II Congresso Nacional de Educação, Belo Horizonte/MG, 09 de novembro de 1997, documento: 
“Plano Nacional de Educação – Proposta da Sociedade Brasileira”. 
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custo por aluno, ela não é suficiente. Atualmente, o poder público municipal recebe 

apenas 5% a mais para a escolarização dos moradores do campo13. 

Em 2001, após vários anos em pauta, o Plano Nacional de Educação foi 

aprovado. Seu texto final (Lei nº 10.172/2001) enfatiza, entre as Diretrizes que, 

(…) a oferta do ensino fundamental precisa chegar a todos os recantos do 
País e a ampliação da oferta das quatro séries regulares em substituição às 
classes isoladas unidocentes é meta a ser perseguida, consideradas as 
peculiaridades regionais e a sazonalidade. 

Também ressalva, entre seus objetivos e metas, que se deve: “16. Associar 

as classes isoladas unidocentes remanescentes a escolas de, pelo menos, quatro 

séries completas”14, baseando-se no modelo urbano de seriação, portanto, sem 

reflexões mais profundas para avaliar se os problemas das Escolas do campo 

estariam vinculados à multisseriação ou à ausência de mínimas condições 

estruturais e de trabalho (instalações precárias, dificuldade do professor em buscar 

merenda na sede do município, formação dos professores, falta de materiais 

didáticos). Enfim, acaba-se prevendo o “isolamento” de tais Escolas e professores 

dos recursos disponibilizados às Escolas urbanas. 

Essas diretrizes e metas em nada se aproximam das encontradas no 

documento “Plano Nacional de Educação – Proposta da Sociedade Brasileira” 

(anteriormente citado), proposta que surge democraticamente na construção coletiva 

– desde seminários locais e regionais até chegar ao II CONED – com a participação 

de diferentes instituições e entidades (docentes, movimentos estudantis, sindicatos e 

movimentos sociais) e dedicada “aos que lutam e lutaram pela Educação pública, 

gratuita, de qualidade, para todos”. Entre as Diretrizes propostas para o Ensino 

Fundamental encontramos: 

Prever formas mais flexíveis de organização escolar para a zona rural, bem 
como a adequada formação profissional dos/as professores/as, 
considerando a especificidade do alunado e as exigências do meio. Idêntica 
preocupação deve orientar a educação de grupos étnicos, como os negros 
e os indígenas, que precisam ter garantia de preservação da identidade e 
da cultura. Nesse sentido, as experiências pedagógicas acumuladas pelos 
respectivos movimentos sociais organizados (Movimento Negro, Movimento 

                                                 
13 Segundo Antônio Munarim, no II Seminário de Educação do Campo da Serra Catarinense, dia 
14/08/2007, em Lages/SC. 
14 Plano Nacional de Educação, 2001, p. 26, Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf>, Consulta em 12/03/2007.  
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dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Conselho das Nações Indígenas) 
devem ser contempladas como referências fundamentadoras de propostas 
pedagógicas específicas. (p. 57) 

   Percebemos, a partir desse texto, que o preconceito em relação às classes 

multisseriadas provém de padrões de exigência de outros grupos, que não a 

sociedade civil organizada em torno da luta pela melhoria da Educação pública. Mais 

uma vez, encontramos pistas da interferência das agências internacionais de 

financiamento em bruscas e inconseqüentes mudanças na Educação pública 

brasileira. 

Nesse contexto, que tinha na classe multisseriada um fator de “atraso”, em 

1997, a Nucleação das Escolas do interior – agrupamento de Escolas Isoladas em 

Escolas Núcleo – é proposta aos Municípios. Além disso, sendo o ano seguinte à 

implantação da legislação da Municipalização, muito provável que os dirigentes 

municipais ainda estivessem deslumbrados com a possibilidade de “ganhar” mais 

recursos e/ou preocupados com uma possível perda em seu orçamento. Nesse 

cenário de “novidades”, em que raramente se possibilita a discussão coletiva sobre a 

implantação de uma política pública, é apresentada aos dirigentes municipais a 

possibilidade de acabar com as velhas Escolas rurais e modernizar a Educação do 

município, garantindo classes unisseriadas em Escolas maiores15. 

Em Santa Catarina, o Programa foi proposto16 aos municípios pela 

Secretaria de Estado da Educação e do Desporto (SED), em março de 1997, com o 

objetivo de “assegurar ao maior número de crianças o acesso a turmas unisseriadas, 

em escolas núcleo, através de melhor estrutura física, de melhores condições 

didático-pedagógicas e serviços de apoio ao estudante”17.  

Mas sabemos que essa suposta melhoria das condições de ensino, ainda 

que acontecesse, não daria conta de proporcionar uma Educação de qualidade, 

respeitando os anseios e necessidades da população que vive hoje no campo: 
                                                 
15 Dona Cleusa, quando entrevistada, contou do discurso do Secretário da Educação do Município, 
em uma reunião que apresentou aos professores a Municipalização: “eles prometeram assim que 
vinha 25% pra educação, e que esse dinheiro ia dar de fazer muita e muita coisa pro município. Só 
porque a gente nunca viu depois aqui mais muita coisa. Ele [Secretário] falou isso pra nós que eles 
não iam saber nem onde empregar esse 25% de tanto dinheiro que era pra educação. Bem assim ele 
falou”. 
16 Há quem revele a pressão sofrida para que seu município aderisse ao Programa de Nucleação de 
Escolas. 
17 Retirado do documento: “Programa Nucleação de Escolas” – Secretaria de Estado da Educação e 
do Desporto SED/SC, de março de 1997. 
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Modernizar, equipar, ou tentar tornar minimamente eficiente a velha 
estrutura de gestão e condução do velho sistema de ensino rural não será 
um assumir público, político, do campo real que aí está a exigir outro 
tratamento político, público de seus direitos à educação. (ARROYO, 2004, 
p. 100) 

Para participar do Programa, o poder público municipal deveria elaborar um 

Projeto apresentando a justificativa, um mapa com a distribuição das Escolas em 

“Núcleos”, bem como a situação funcional de seus docentes, a descrição de 

estruturas físicas e instrumentais existentes e as necessárias para operacionalização 

do Programa. 

Sob esses parâmetros, e reforçado pelo argumento de que muitas Escolas 

Isoladas estavam com baixo número de matrículas, o “Programa Nucleação de 

Escolas” foi sendo adotado por boa parte dos municípios catarinenses. No ano de 

sua estruturação (1997), a SED/SC (por meio das Coordenadorias Regionais da 

Educação – CREs) já havia recebido Processos de Nucleação de quase metade dos 

municípios de Santa Catarina18. Porém, há documentos que afirmam ser apenas 17 

o número de municípios que não aderiram ao Programa durante a sua 

implantação19. 

O fato é que essa considerável adesão à nova proposta contribuiu para um 

conceito que estamos trabalhando nesta pesquisa que é o da “naturalização” da 

proposta entre a comunidade escolar e a sociedade em geral. Nesse processo, o 

argumento utilizado pelo poder público foi o da “lei”. E numa sociedade como a 

brasileira, que tem no vício do bacharelismo (HOLANDA, 1995) umas das 

características de sua formação, esse discurso distancia qualquer possibilidade de 

discussão ou contra argumentação. Praticamente encerra o diálogo. Tanto que até 

hoje há quem duvide de que a nucleação não esteja prevista em legislação. 

Também devemos levar em conta a produção do consentimento apontada 

por Chomsky (2004, p. 50): “numa democracia, o governado tem o direito de 

consentir, mas nada além disso”, que faz com que haja um “consentimento sem 

consentimento” para controlar a opinião das pessoas, evitando manifestações em 

contrário. 

                                                 
18 Conforme dados encontrados no Documento: “Processos de Nucleação por Região” – SED/SC, 
Outubro de 1997. 
19 Segundo o Relatório Geral da Pesquisa Avaliativa do Programa de Nucleação de Escolas do 
Estado de Santa Catarina (SED/ACAFE), do ano de 2000. 
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Nessa redistribuição estrutural de alunos e professores, as antigas escolas 

que não abrigariam as sedes dos Núcleos foram simplesmente fechadas. Dessa 

forma, muitos alunos de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, que estariam 

freqüentando as aulas na Escola multisseriada de sua própria comunidade, passam, 

com o Programa de Nucleação Escolar, a depender de transporte coletivo para os 

levar diariamente de casa até o Núcleo. Outros alunos, de comunidade que não tem 

vizinhas em número suficiente para formar um Núcleo, deixam o seu lugar de origem 

e começam a estudar todos os dias na “cidade”. Somente permanecem em suas 

Escolas os alunos das comunidades onde a geografia não permite a chegada do 

transporte escolar. 

O sistema de transporte escolar iniciou em Bom Retiro no ano letivo de 

199020, transportando apenas os alunos de 5ª a 8ª série ao Colégio Estadual. 

Atualmente, a rede de transporte escolar mantida pelo poder municipal, com as 

verbas repassadas do Estado, tanto leva os alunos para os Núcleos no interior como 

para as Escolas dos centros urbanos. Mas apenas têm garantido o transporte os 

alunos do ensino fundamental. Em Bom Retiro, os alunos do Ensino Médio que 

moram em áreas rurais ou fazem algum acordo com a Prefeitura - pagando, em 

contrapartida, o combustível - ou vão morar na Praça ou ainda, como resta à 

maioria, param de estudar.  

Para Miguel Arroyo (2004, p. 95): 

A política priorizada nos últimos anos, a nucleação de escolas e o translado, 
deslocamento da infância, adolescente e juventude de seu contexto social e 
cultural são uma expressão da estreiteza a que são reduzidas as políticas 
públicas quando inspiradas nas demandas da “modernização” da agricultura 
e na expansão do agronegócio. (p.95)  

Ao que tudo indica, junto com Projeto de Nucleação de Escolas intenciona-

se apresentar “nova roupagem” ao notoriamente antigo sistema de Ensino Rural, 

que depõe contra nosso país na hora de alcançar as metas impostas pelas agências 

internacionais de financiamento. Ainda que fosse apenas a estratégia de reformar a 

estrutura, permanecendo os mesmos fundamentos ideológicos, com a Nucleação, o 

já deficitário “ensino rural” estaria agravado, nesse caso, pelo deslocamento do 
                                                 
20 Dados fornecidos pela representante da Secretaria de Educação do município, Professora Marilene 
dos Santos Neckel (em 12/11/2007), conforme consulta que fez ao ex-Secretário, Volnei Nunes. O 
processo teria iniciado em 1989 mas, segundo o ex-Secretário, foi no ano letivo de 1990 que, 
efetivamente, o município passou a contar com o transporte escolar. 
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aluno de sua comunidade, afastando-o concreta e simbolicamente de sua realidade, 

descolando-o do seu mundo e, sem que ele próprio perceba, condicionando-o a 

assumir como seu um outro conjunto de valores, crenças, hábitos e modos de 

produção da sobrevivência. 

Não se trata de manter uma visão ingênua e romântica do espaço rural, 

conceituando o campo como um lugar isolado, encerrado nele mesmo, sem relações 

com a cidade. Até porque, essa é a imagem promovida pelo pensamento capitalista 

para alastrar sua dominação sobre os sujeitos e sobre os meios de produção do 

campo. 

Faz-se necessário, contudo, um olhar mais atento para as comunidades 

rurais e para as outras formas de organização social no campo e do campo, para 

perceber possíveis diferenças na vida cotidiana influenciadas pelas questões 

educacionais: seja pelo fechamento da Escola Isolada, que também era espaço de 

vida e de articulação comunitária, ou pelo próprio deslocamento da atividade 

educacional – inicialmente para uma comunidade próxima e, mais tarde, para a sede 

do município.  

Bom Retiro apresentou seu Projeto de Nucleação, à 7ª CRE, em agosto de 

1997: 

A finalidade de optarmos pela NUCLEAÇÃO, é o fato das escolas a serem 
nucleadas apresentarem um baixo número de alunos; por estarem não 
muito distantes da ESCOLA NÚCLEO e dar às crianças condições 
necessárias para que adquiram uma EDUCAÇÃO segura, total e de 
qualidade. (BOM RETIRO, 1997, grifos do texto original) 

A proposta previa a formação de 8 Núcleos Municipais (NM)21: 

 

- NM Cambará (EI Soledade, EI Barra do João Paulo, EI Fazendas do 

Cambará, EI Rio das Pacas e EI Rio do Troncho). 

- NM Canoas (EI Canoas e EI Matador). 

- NM Paraíso da Serra (EI Cambará, EI Saltinho, EI Rio dos Kühl, EI 

Fundo dos Faustinos, EI Campo Novo do Sul e EI Atrás da Serra). 
                                                 
21 Neste momento parece ter sido dada a “sentença de morte” à palavra Escola. Vivendo o processo 
recente e confuso de municipalização, talvez a prioridade estava em definir que era “Municipal” e não 
que era “Escola”. Se no item Objetivos do Projeto apresentado pelo município ainda foi citada uma 
única vez “Escola Núcleo”, no momento de relacionar o agrupamento das Escolas já havia sido eleita 
a expressão “Núcleo Municipal”. Para nossa preocupação, assim é até hoje: uma expressão 
impessoal, sem nenhuma referência a que tipo de núcleo se refere.  
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- NM Três Pontas (EI Três Pontas, EI José Padilha da Silva e EI 

Gabiroba). 

- NM São José22 (Grupo Escolar São José e EI João Paulo). 

- NM Santa Clara (EI Cupim, EI Negrinha, EI Pinhais da Negrinha, EI 

Barro Branco Velho e EI Barreiros). 

- NM Barbaquá (EI Major Generoso e EI Barbaquá). 

- NM Costão do Frade (EI Costão do Frade, EI Bom Retiro, EI Laranjeiras, 

EI Corote, EI Rio Costão e EI Rio Frederico).       

 

Por esse Projeto permaneceriam “Isoladas” apenas 4 Escolas: EI Rio 

Sincerro, EI Rio do Meio, EI Sapato e EI Arroio do Frederico (na Serra dos Lorenzi).  

Nesta relação, porém, estão faltando duas das 36 Escolas (em áreas rurais) 

que apareceram em nosso levantamento nos documentos da Secretaria de 

Educação, de Bom Retiro, e da Gerência Regional de Educação (GERED), de 

Lages, referentes aos anos de 1997 a 1999: EI Figueiredo e EI Irapuá I. Outro fato 

curioso é que há controvérsias em relação à EI Santa Clara.   

O Diário Oficial de Santa Catarina nº 15.786, do dia 21/10/1997, página 3, 

apresenta o Decreto nº 2.344, que “Aprova acordo celebrado entre a Secretaria de 

Estado da Educação e do Desporto e Municípios”, “transferindo a execução das 

atividades de gestão integral e o corpo discente de Unidades Escolares do Ensino 

Fundamental”. 

Na relação das Escolas Estaduais transferidas para o município de Bom 

Retiro estão 20 Escolas Isoladas: EI Canoas, EI Matador, EI Cambará, EI Saltinho, 

EI Rio dos Kühl, EI Fundo dos Faustinos, EI Atrás da Serra, EI Barbaquá, EI Costão 

do Frade, EI Laranjeiras, EI Corote, EI Cupim, EI Negrinha, EI Barreiros, EI Rio das 

Pacas, EI Rio do Troncho, EI Três Pontas, EI Gabiroba, EI Arroio do Frederico e EI 

João Paulo. 

No mês de novembro de 1997, os Secretários Municipais de Educação são 

convidados pela Diretoria de Municipalização da SED/SC (Secretaria de Estado da 

Educação e do Desporto) a participar de reunião, “juntamente com os servidores 

                                                 
22 Núcleo urbano, localizado no Bairro São José, apenas incluía a Escola já existente naquele local e 
a Escola Isolada João Paulo – comunidade da Guarda Velha. Atualmente, as poucas crianças desta 
comunidade estudam na Escola de Educação Básica Alexandre de Gusmão (Colégio Estadual da 
sede do município). 
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efetivos do estado e lotados nas escolas a serem desativadas de seu município para 

o ano de 1998”. A data da comunicação é 06/11/199723. 

Em Bom Retiro, em 26/03/1998, a Lei Municipal nº 1.421 “Transforma 

Escolas Isoladas Estaduais em Municipais; Transforma Escolas Isoladas Municipais 

em Núcleos Municipais e Denomina os Núcleos”. Este documento contempla apenas 

as Escolas que deveriam compor os Núcleos. Nele estão relacionadas 18 Escolas, 

em 7 Núcleos (6 interior do município e 1 na sede), sendo que nessa lista aparece a 

EI Santa Clara, que não está listada em nenhum outro dos documentos 

analisados24. Por sua vez, 3 Escolas relacionadas na publicação oficial do estado 

não constam na lista da Prefeitura. Com certeza, porque não entraram no Projeto de 

Nucleação. São elas EI Três Pontas, EI Gabiroba e EI Arroio Frederico. 

Na referida Lei foram organizados os Núcleos: 

 

- NM Margarida Bugler Wiggers (EI Soledade, EI Barra do João Paulo e EI 

Fazenda Dona Olindina25). 

- NM Canoas (EI Canoas e EI Matador). 

- NM Paraíso da Serra (EI Cambará, EI Saltinho, EI Rio dos Kühl, EI 

Fundo dos Faustino, EI Campo Novo do Sul e EI Atrás da Serra). 

- NM Santa Clara (EI Cupim, EI Negrinha e EI Santa Clara). 

- NM São Francisco (EI Major Generoso e EI Barbaquá). 

                                                 
23 Dona Terezinha, quando entrevistada citou uma reunião traumática (com a representante da CRE) 
onde ela e seus colegas tiveram que decidir, em poucas horas e sem consultar os seus familiares, se 
iriam assumir aulas na Escola Especial (APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) ou 
no Colégio Estadual, ambos na sede do município. “...ninguém se tocou que podia ser aquilo. Daí ela 
falou assim: olha, eu vim fazer essa reunião com vocês porque eu vim acertar a vida dos professores 
do município efetivos no estado. Hoje nós temos que deixar a vida de vocês acertada. Porque as 
escolas estaduais vão ser nucleadas, e nós temos que acertar a vida dos efetivos. Os ACTs 
[professores admitidos em caráter temporário] não tem o que fazer. Vão perder. E os efetivos vão ter 
que se deslocar: ou pro colégio, ou pra APAE (...)E hoje vocês têm que pegar ou largar. Se vocês não 
pegar, vocês vão perder o direito de vocês tudo. Vocês não têm direito à aposentadoria, não têm 
direito a nada. Simplesmente vão perder. E hoje eu quero essa resposta porque o estado tá pedindo. 
Aquilo foi como uma bomba. Meu Deus a gente ficou assim... mas como nós podia dar aquela 
resposta pra ela?” 
24 Os dados não indicam nenhuma Escola em funcionamento – à época da Nucleação – na localidade 
de Santa Clara. Mas como esta foi escolhida para sediar um Núcleo, talvez a Lei Municipal tenha, 
equivocadamente, lhe atribuído uma Escola que de fato não existia.  
25 Salientamos que no Projeto encaminhado à SED/SC, no ano anterior, aparecia a EI Fazendas do 
Cambará, incluída no NM Cambará. Assim como no depoimento de Dona Marilene Cabral 
(09/01/2007). E aqui, ela já não consta mais e em seu lugar está a EI Fazenda Dona Olindina. Pode 
ser mais um equívoco da Lei, como também alteração proveniente do freqüente processo de abertura 
e fechamento pelo qual passam as Escolas Isoladas. 



 58

- NM Costão do Frade (EI Costão do Frade, EI Laranjeiras e EI Corote).      

 
Em 15/09/1999, uma Comunicação Oficial entre a 7ª CRE (Coordenadoria 

Regional de Educação), de Lages, e a Diretoria de Municipalização da SED/SC, de 

número 418/00, encaminhava a “relação das unidades escolares nucleadas bem 

como as extintas, devido à Municipalização” (grifo meu26). Constavam como Escolas 

Núcleo as mesmas da Lei Municipal acima citada, porém, incluindo o Núcleo 

Municipal São José (sede do município). E como extintas, apenas 14 Escolas. São 

elas: EI Cambará, EI Campo Novo, EI Corote, EI Cupim, EI Figueiredo, EI Fundo dos 

Faustinhos, EI Irapuá I, EI João Paulo, EI Laranjeiras, EI Matador, EI Negrinha, EI 

Rio das Pacas, EI Rio dos Kühl e EI Saltinho.  

Como estariam incluídas nesse documento apenas as Escolas que eram 

estaduais, estranhamos a presença de uma suposta EI Campo Novo, na lista. Até 

porque a EI Campo Novo do Sul era municipal. Porém, retornando ao documento 

“Plano Decenal Educação para Todos”, de 1993, percebemos que se tratava de 

Escolas diferentes. A EI Campo Novo, estadual, localizava-se ao lado da Igreja e foi 

extinta com a Nucleação. A EI Campo Novo do Sul, municipal, ficava mais perto do 

encruzo que dá acesso ao Paraíso da Serra e, ao que tudo indica, já estava fechada 

antes da Nucleação. O curioso é que a EI Campo Novo passou a ser nomeada nos 

documentos oficiais do município como EI Campo Novo do Sul. Também é estranha 

a presença de duas Escolas (EI Figueiredo e EI Irapuá I) que já não foram citadas no 

Projeto de 1997, nem na Lei Municipal de 1998, talvez teriam sido fechadas antes da 

Nucleação. 

No ano de 2000 foi concluído o Relatório Geral da Pesquisa Avaliativa do 

Programa de Nucleação de Escolas do Estado de Santa Catarina, encomendada 

pela SED/SC ao Sistema ACAFE (Associação Catarinense das Fundações 

Educacionais). Tinha como objetivo “diagnosticar o impacto do Programa de 

Nucleação relativo à interferência na cultura rural e na melhoria da qualidade do 

ensino, dos alunos das Escolas Nucleadas“ (SED/ACAFE, 2000, p. 9). A pesquisa 

envolveu 166 municípios do Estado e mais de 12 mil pessoas (alunos, professores, 

                                                 
26 Essas Escolas foram extintas pela Nucleação. A Municipalização, por si só, não desencadearia 
esse processo. Tanto que na relação, os municípios caracterizados como “Não houve Nucleação”, 
não apresentavam lista de Escolas extintas. 
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pais e lideranças comunitárias), que responderam o instrumento de coleta de dados 

acerca dos temas: 

 

- Acesso, permanência e aprovação dos alunos nas Escolas Núcleos. 

- Localização das escolas, aprendizagem dos alunos e o transporte 

escolar. 

- Infra-estrutura física e organizacional adequada ao funcionamento do 

Programa. 

- Perfil de integração dos alunos no espaço da Escola-Núcleo. 

- Situação funcional dos professores das Escolas Núcleo. 

- Habilitação e a política de formação continuada dos professores das 

Escolas-Núcleo. 

- Liberação das crianças do trabalho no campo27.       

 

Bom Retiro, infelizmente, não estava entre os municípios estudados. Fato 

que lamentamos, porque muitas relações poderiam ser estabelecidas entre duas 

pesquisas (aquela e esta) com instrumentos de coleta de dados contrastantes e, ao 

mesmo tempo, com várias questões de investigação coincidentes. Sua análise foi 

fundamental quando da preparação do nosso projeto de pesquisa. Ela também nos 

fez entender que estudar o tema da Nucleação Escolar e suas interferências na vida 

das comunidades rurais exigia um olhar mais atento, com compromisso social, que 

permitisse enxergar além do consenso criado pelo discurso oficial. Tarefa difícil para 

uma pesquisa encomendada pelo próprio criador da política pública em questão, o 

Estado.  

Muitos pesquisadores foram envolvidos, desenvolvendo o projeto na região 

de suas Universidades e contando com auxílio de acadêmicos bolsistas. O 

documento, inclusive, aponta ao poder estadual uma pauta de recomendações. 

Porém, a pesquisa avaliativa deixa transparecer que uma discussão mais 

aprofundada estava fora dos seus limites. 

Além dos dados quantitativos, em tabelas, o relatório apresenta uma breve 

“análise qualitativa” para cada categoria investigada. Não raro, os dados são 

                                                 
27 No texto, esses títulos encontram-se no item “Análise Qualitativa dos Dados Referente à Pesquisa 
Junto aos Alunos, Professores e Pais”. O item posterior se refere às lideranças comunitárias, e nele 
ficam de fora as categorias que dizem respeito à carreira docente.  
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contraditórios. Revelam índices de insatisfação altos e, ao mesmo tempo, 

apresentam boa aceitação para a maioria das categorias. 

Alguns dados obtidos na referida pesquisa: 40% dos alunos disseram que a 

viagem de casa à escola era muito longa; 37% afirmaram que o ônibus chegava 

atrasado à Escola; 30% dos alunos manifestaram falta de segurança nos ônibus e 

41% dos professores não estavam satisfeitos com as condições físicas do Núcleo. 

Ainda assim, entre alunos, pais e professores “percebeu-se uma concordância em 

relação à melhoria da aprendizagem dos alunos na escola-núcleo”. 

Quanto às lideranças comunitárias, a análise ressalta que 90% indicam 

melhoria na aprendizagem. No entanto, nos dados quantitativos, 59% das pessoas 

responderam sim ao item que perguntava se o deslocamento das crianças das 

pequenas comunidades estava interferindo em sua cultura. A análise prossegue 

relatando que, para muitos dos entrevistados, os Núcleos estavam muito distantes 

das comunidades e isso estaria interferindo no convívio em família. Mas logo em 

seguida, cita que é alto o percentual de lideranças que consideram essa experiência 

do deslocamento salutar. Ainda consta que, na opinião delas, “significativo número” 

de Escolas Núcleo mantiveram a estrutura organizacional (classes multisseriadas), 

porém, com maior número de alunos, o que estaria dificultando o processo de 

aprendizagem. 

Essas contradições nos dão elementos para pensar que o sistema capitalista 

é eficaz ao ludibriar os sujeitos envolvidos no processo, levando-os a pensar a 

Nucleação como a modernização chegando até eles e lhes possibilitando uma 

Escola com aspecto mais próximo daquela que está no imaginário popular como 

uma Escola melhor (unisseriada, com instalações amplas, merendeira e várias 

professoras).  

Outra questão a ser levada em conta é que o transporte escolar faz parte da 

política de Municipalização. Ele não foi implantado por causa da Nucleação, pois é 

anterior a ela, conforme já discutimos. No entanto, o discurso oficial faz com que as 

comunidades percebam o direito ao transporte escolar também como uma 

conseqüência da Nucleação, o que a torna mais isenta ainda de questionamentos.  

O transporte escolar nos proporciona uma discussão interessante. A maioria 

da população foi convencida a acreditar que o ensino escolar em classes 

unisseriadas seria um ganho para a formação de seus filhos – por isso a pacífica 

aceitação do projeto de Nucleação. Enquanto isso, as conseqüências culturais, 
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políticas e sociais de longo prazo não podem ser visualizadas concretamente. Mas o 

transporte escolar, esse é a parte visível. É como se fosse a ponta aparente de um 

iceberg. Não há como negar, porque o problema está diante dos olhos dos pais 

(longo tempo de deslocamento, precárias condições dos veículos, “bagunça” das 

crianças no trajeto, perda de dias letivos relacionadas ao transporte, para não dizer 

dos trágicos acidentes que se têm notícia). Ainda assim, quando questionados, os 

pais provavelmente dirão que o transporte é bom. Como não seria, se possibilita a 

outras pessoas da família uma carona até a sede do município e se as estradas são 

recuperadas com mais freqüência, para permitir o acesso dos ônibus? 

São muitos os pontos que nos permitem questionar o processo de 

Nucleação e suas conseqüências para os sujeitos do campo, ainda que eles mais 

pareçam enigmas que só podem ser investigados quando pensados a partir de uma 

leitura crítica do panorama político e econômico de nossa sociedade capitalista. 

Da mesma forma, as dificuldades – tamanha a imprecisão das informações – 

para mapear quais Escolas Isoladas estavam em funcionamento, quando da 

implantação do Programa de Nucleação em Bom Retiro, e definir quais foram 

fechadas em decorrência dessa política pública seria mais uma das armadilhas do 

sistema. Estaria o Estado se protegendo de análises mais profundas? Analisando os 

documentos, nos pareceu a montagem de um “quebra-cabeça” do qual faltam muitas 

peças. 

Tentando chegar próximo de um dado mais coerente, a análise dos 

documentos e o cruzamento de informações nos levou ao número de 21 Escolas 

Isoladas, em funcionamento no ano de 1997, que teriam sido fechadas com a 

adesão do município ao Programa de Nucleação Escolar a partir do ano letivo de 

1998. São elas: EI Cambará, EI Campo Novo, EI Corote, EI Cupim, EI Fundo dos 

Faustinos, EI João Paulo, EI Laranjeiras, EI Matador, EI Negrinha, EI Rio das Pacas, 

EI Rio dos Kühl, EI Saltinho, EI Soledade, EI Barra do João Paulo, EI Fazendas do 

Cambará, EI Fazenda Dona Olindina28, EI Pinhais da Negrinha, EI Major Generoso, 

EI Bom Retiro, EI Rio Costão e EI Rio Frederico. 

Cabe lembrar que não relacionamos aqui as Escolas que no projeto original 

estavam previstas para serem incorporadas aos Núcleos, mas acabaram 

permanecendo como Isoladas. Ou as Escolas Isoladas que ainda funcionaram 
                                                 
28 Como já explicamos anteriormente, há controvérsias em relação a essa Escola. Talvez ela tenha, 
equivocadamente, substituído a EI Fazendas do Cambará, na Lei Municipal de 1998.  
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algum tempo depois da Nucleação até que fossem fechadas (exemplo da EI Rio do 

Troncho). 

No ano letivo de 2006, encontramos funcionando 05 Núcleos em áreas 

rurais de Bom Retiro: NM Margarida Bugler Wiggers (Cambará), NM Canoas, NM 

Costão do Frade, NM São Francisco (Barbaquá) e NM Oldemar Philippi (Paraíso da 

Serra). Também 07 Escolas Isoladas: EI Arroio Frederico, EI Barreiros, EI Barro 

Branco Velho, EI Gabiroba, EI Rio Sincerro, EI Sapato e EI Três Pontas. 

Já em 2007, este número foi alterado pelo fechamento da EI Barreiros (por 

redução de matrículas e sua inclusão nas linhas do transporte escolar). E, as atuais 

Escolas Isoladas ainda estão suscetíveis a processos de abertura e fechamento, 

conforme número de matrículas. 

Apresentamos a seguir uma representação cartográfica, um exercício nosso 

na tentativa de localizar as Escolas que citamos: os Núcleos, as Escolas Isoladas e 

as Escolas Isoladas que foram extintas. De início, tomamos como base o Mapa 

Municipal Estatístico/Censo 200029 (IBGE, 2000), porém, ao percebermos que ele 

apresentava ainda o traçado antigo da BR 282, o alteramos conforme o Mapa 

Rodoviário Federal de 2001. Só então, pudemos iniciar o processo de localização 

das unidades escolares. Para isso, contamos com o auxílio dos mapas de algumas 

microbacias, fornecidos pela Epagri e, principalmente do mapa apresentado no 

documento Plano Decenal Educação para Todos, que indicava todos os 

estabelecimentos de ensino do município no ano de 1993. Portanto, a superposição 

de informações presentes na figura a seguir representa a prospecção a partir de 

várias fontes cuidadosamente pesquisadas. Ainda assim, não podemos ter certeza 

de que todos os dados são fidedignos. 

 

                                                 
29 Disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/MME/SC/SC-BomRetiro.pdf>. Acessado em: 20/10/2007.  
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FIGURA 5 - Mapa do município de Bom Retiro, localizando Escolas e Núcleos 
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NÚCLEOS MUNICIPAIS: 

 
- I – NM Margarida Bugler Wiggers (Cambará) 

- II – NM Canoas 

- III – NM Costão do Frade 

- IV – NM São Francisco (Barbaquá) 

- V – NM Oldemar Philippi (Paraíso da Serra) 

 

ESCOLAS ISOLADAS: 
 
A -  EI Arroio Frederico 

B -  EI Barreiros 

C -  EI Barro Branco Velho 

D -  EI Gabiroba 

E -  EI Rio Sincerro 

F -  EI Sapato 

G -  EI Três Pontas 

 
ESCOLAS ISOLADAS EXTINTAS: 

 
1. EI Cambará 

2. EI Campo Novo do Sul 

3. EI Corote 

4. EI Cupim 

5. EI Fundo dos Faustinos 

6. EI João Paulo 

7. EI Laranjeiras 

8. EI Matador 

9. EI Negrinha 

10. EI Rio das Pacas 

11. EI Rio dos Kühl 

12. EI Saltinho 

13. EI Soledade 

14. EI Barra do João Paulo 

15. EI Fazendas do Cambará 
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16. EI Fazenda Dona Olindina 

17. EI Pinhais da Negrinha 

18. EI Major Generoso 

19. EI Bom Retiro 

20. EI Rio Costão 

21. EI Rio Frederico 

 



4 ANDANÇAS 

“Você quando anda, anda com a sua cultura. E não há como sacrificar sua 

identidade cultural” (FREIRE, 2004, p. 328). Partindo dessa premissa, eu e “minha 

cultura” nos colocamos a caminhar, para estabelecer uma relação mais próxima com 

os sujeitos sociais do campo e a bagagem cultural que, igualmente, carregam 

consigo. 

Os documentos examinados, as visitas à Secretaria Municipal de Educação 

de Bom Retiro, as leituras... Tudo ainda estava muito longe, muito distante. Eu 

precisava mergulhar naquele “campo” para conhecer – e não ouvir falar sobre – seus 

moradores, suas vidas, seus anseios e, principalmente, sua Educação.    

Aquele necessário processo anterior à pesquisa de campo estava me dando 

“dor-de-idéia”, como diz Rubem Alves. Mas dor-de-idéia é bom porque nos faz andar 

e construir. “As pessoas totalmente felizes não conseguem pensar pensamentos 

interessantes. É preciso ter um pouquinho de dor para que o pensamento pense 

bonito” (ALVES, 2004, p. 114). Então, tentei canalizar a minha “dor–de-idéia” para 

uma “curiosidade epistemológica” (FREIRE, 1996) que superasse a “consciência 

ingênua” (ibidem, 1983) e que pudesse sistematizar-se a ponto de construir 

conhecimentos conforme um ideário de Educação humanista e de respeito às 

identidades culturais. 

Depois da autorização da Secretaria e das informações sobre os horários de 

ônibus e funcionamento das Unidades Escolares, dei início às visitas. Eram os 

últimos dias do mês de outubro de 2006. Inicialmente, conheci os cinco Núcleos 

Municipais – que por sinal não apresentam no nome qualquer referência ao fato de 

serem unidades escolares – em funcionamento no interior do município. Em seguida, 

as duas únicas Escolas Isoladas com acesso seguro de automóvel (em uma delas, 

inclusive, chega o transporte escolar). Infelizmente, as outras cinco Escolas têm 

acesso mais difícil em razão das estradas estreitas e lugares íngremes. Motoristas 

pouco experientes nas “estradas do interior” são desencorajados a enfrentá-las. 

Nessas visitas, sempre que pude andei no transporte escolar e o meu olhar 

aos detalhes começava no embarque. Chegando ao Núcleo ou à Escola, procurava 
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acompanhar um período todo de aulas e tentar conhecer a rotina. Dessa forma, 

também poderia conversar com algumas crianças e professores. Destes, o que eu 

mais desejava saber era como eles trabalhavam e como percebiam as condições de 

trabalho. Porém, minhas maiores informantes nessa etapa da pesquisa foram as 

merendeiras. Elas tinham mais autonomia em relação ao tempo para conversar 

longamente e me contaram muitas coisas. Não apenas da Escola, mas da 

comunidade, das pessoas, dos elos sociais, das disputas pelo poder. 

O lugar, as relações, os modos de ensinar, a formação dos professores e 

seus lugares de origem, as subjetividades. Tudo eu procurava olhar. Uma coisa ou 

outra consegui fotografar. Tomei nota de várias falas e de muitas informações. Mas 

o mais importante: eu senti. Eu consegui “sentir” as Escolas, os professores, os 

alunos, os funcionários. Assim como ensinou Paulo Freire, meu esforço era para 

percebê-los como “Gente, não coisa!” (2003, p. 222, grifos do autor). 

Após as visitas, elaborei relatos de natureza etnográfica, buscando uma 

descrição detalhada que pudesse me levar – e a quem mais fosse ler – sempre de 

volta àquele lugar e momento. Sem muita sistematização, tomei meus inseparáveis 

amigos: caderno, lápis, borracha e apontador e escrevi afoitamente, como se cada 

dia que passasse fizesse fugir de mim aquelas preciosas informações. 

Esses relatos são apresentados a seguir, na íntegra, ainda sem a 

interferência das análises que hoje faço quando re-visito esse material. Ele servirá 

como base de diálogo entre a realidade encontrada e a realidade inventada pelo 

discurso oficial. 

Após as visitas às unidades escolares, já no início de 2007, continuei o 

pixurum, ouvindo líderes comunitários e professoras aposentadas. Nestas 

entrevistas, buscava elementos que promovessem uma discussão em torno da 

importância da Escola “na” Comunidade. Sendo três dos entrevistados professoras 

que trabalharam a maior parte de suas vidas nas Escolas Isoladas e vivenciaram o 

processo de Nucleação, em suas falas espontaneamente vinham à tona aspectos do 

trabalho com classe multisseriada e lembranças, muitas lembranças... 

As andanças foram tão marcantes por algum tempo que, toda vez que eu 

retornava ao material, lia alguma entrevista, manuseava fotografias ou escrevia 

sobre aquela realidade, sentia-me novamente perto dela. Mas, aos poucos, comecei 

a me notar afastada dos sujeitos sociais que constroem comigo essa pesquisa. 
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A solução para esse afastamento surgiu quando chegou o momento de 

retornar ao campo para resolver detalhes, entre eles, pegar autorização dos sujeitos 

por meio do “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, além de tirar dúvidas 

sobre alguns dados. O que parecia tão simples foi um dos momentos mais 

significativos para quem, desde o princípio, se propôs a pesquisar “com” o outro. 

Crianças, professoras, merendeiras, motoristas, líderes comunitários... quase todos 

tiveram a oportunidade de se reconhecer no texto escrito e/ou nas imagens. E, 

talvez, puderam perceber que seus testemunhos foram essenciais na produção 

deste conhecimento. A socialização, ainda que informal, da pesquisa selou a relação 

de confiança proposta desde o início, reafirmou o compromisso com os sujeitos 

envolvidos e deu novo fôlego para continuar as reflexões da dissertação. 

Algumas pessoas não foram encontradas (porque mudaram de emprego ou 

de cidade). Nesses casos, tentei estabelecer diálogo das mais variadas formas – de 

carta a telefone móvel – para lhes dar satisfação sobre como foram utilizados no 

trabalho os dados por elas fornecidos. Uma das professoras – que recebeu o 

material pelo correio – contou posteriormente ao telefone da sua emoção ao ler o 

texto. Foi o único ano em que lecionou e, segundo ela, aquele material trouxe muitas 

lembranças, a ponto de colocá-la a chorar durante a leitura. 

A preocupação principal sempre foi a de partilhar com as pessoas a alegria 

de ver as informações e a leitura da realidade metamorfoseada em texto. Por isso, 

quando o encontro não permitiu a assinatura do Termo, aceitei a autorização oral 

dos participantes, tendo por base nossa relação de confiança, inspirada no pixurum. 

Esse (des)encontro ocorreu com os motoristas do transporte escolar para os quais 

mostrei o  texto pela janela do ônibus mesmo, quando conseguia encontrá-los nas 

estradas, embarcando ou desembarcando alunos, ou, ainda, nos “encruzos”, 

esperando o momento da “baldeação”. As duas únicas crianças citadas nessas 

narrativas também tiveram a oportunidade de se reconhecer nas linhas do texto. 

Tamanha felicidade as tomou, que não achei justo ocultar seus nomes (ainda que 

seus pais não tenham sido comunicados formalmente). Somente optamos por omitir 

os nomes das pessoas com as quais não foi possível manter qualquer espécie de 

contato. 

Possíveis explicações ou atualizações das informações foram inseridas ao 

texto em forma de notas explicativas, mas, em geral as narrativas correspondem ao 

ano letivo de 2006. 
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4.1 Visitas às Escolas: uma pinha que se quebra – Narrativas 

A proposta deste trabalho é a de debulhar a pinha e conhecer a realidade, 

cientes da impossibilidade de ver os pinhões de forma mais completa sem que eles 

sejam separados uns dos outros. Ao realizar este processo, a atenção também 

esteve nas “falhas”, elementos aparentemente sem aproveitamento quando, na 

verdade, são a sustentação da pinha. Vivendo o cotidiano das Escolas, foi possível 

acompanhar um pouco do modo como acontece hoje o processo de escolarização 

das crianças do campo, em Bom Retiro. Os registros são relatados a seguir e, mais 

adiante, será aprofundada a discussão, sob o respaldo desses dados obtidos nas 

visitas de campo e nas entrevistas. 

4.1.1 Visita ao Núcleo Municipal Costão do Frade  

Segunda-feira, trigésimo dia do mês de outubro de dois mil e seis. Às onze 

horas da manhã, aproximadamente doze pessoas aguardam na parada de ônibus 

em frente ao “Belmiro” – lanchonete mais conhecida de Bom Retiro, cujo nome 

oficial é “Clarabel”. Quase todas carregam sacolas de supermercado. São homens, 

mulheres e crianças que foram à “Praça” resolver assuntos da vida cotidiana: 

tratamento dentário, serviços de banco e compras e aproveitavam a carona do 

transporte escolar para retornar a sua comunidade. 

Entre eles conheci a simpática Elaine, a quem pedi informações. Com 

orgulho ela falou que era merendeira no Núcleo30 e me apresentou duas meninas 

que tinha sob sua responsabilidade – alunas que foram ao dentista – e, um pouco 

adiante, apontou um dos professores, o Sr. Osni. Todos moradores do Costão, 

resolvendo assuntos em Bom Retiro. 

Passavam dez minutos das onze horas quando o grande ônibus, tipo 

“circular” apontou na esquina. O motorista tem fama de bravo e dizem que ele não 

gosta quando os caroneiros embarcam com muitas caixas e volumes. Todos sabem 

que o transporte deveria ser exclusivamente para os alunos. Houve uma época, 

segundo me contaram, que foi proibida a carona. Porém, como as pessoas 

                                                 
30 Em 2007, Elaine não estava mais trabalhando no Núcleo, pois mudou-se para Alfredo Wagner 
(município vizinho). 
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começaram a pedir autorização na Secretaria de Educação, aos poucos, todos 

voltaram a embarcar sem cerimônia. 

Pegamos uma rua que passa em frente à praça principal – o Jardim – e logo 

seguimos por uma estrada de chão. No percurso, belíssimas paisagens formadas 

pelas araucárias eram intercaladas com vastas áreas de reflorestamento de pinus, 

que não poupavam nem o alto dos morros.  

Mesmo com a estrada em boas condições, aquele banco do ônibus sem 

estofamento tornava-se incômodo conforme vencíamos quilômetros. Cerca de 

quarenta minutos depois, o ônibus começa a parar com freqüência, para 

desembarque de caroneiros. Mais adiante, o motorista pára em uma esquina de 

onde era possível avistar algumas casas, um bar, uma Igreja e duas construções 

juntas, que não consegui identificar de imediato. Elaine, atenciosa, me avisa que 

devemos desembarcar: era a Escola! 

O motorista continuou sua jornada em direção ao Barbaquá, para buscar os 

alunos daquela comunidade. Somente na volta embarcariam os alunos do Costão, 

também de 5a a 8a série, para chegarem na cidade a tempo de assistirem as aulas 

da tarde. 

No gramado em volta da Escola, aproximadamente vinte crianças aguardam 

o início da aula. Elaine me convida a entrar, avisando que guardaria na cozinha os 

mantimentos que a Secretaria mandou pelo ônibus, depois iria almoçar em casa e 

logo voltava. Porém, antes de sair deixa abertas as portas das duas salas. O 

professor também deveria almoçar em sua casa e, assim como fez Eliane, 

gentilmente convidou-me para o almoço. Mas decidi ficar na escola, acompanhando 

curiosamente as brincadeiras das crianças. 

Na pequena área entre as duas salas há uma mesa com bancos, a porta da 

cozinha e dois sanitários. Na pia para lavar as mãos, uma pequena toalha 

dependurada em um prego e uma canequinha plástica para tomar água. 

Naquela mesa, um menino da 5a série – que havia sido trazido de sua 

comunidade por um micro-ônibus momentos antes e esperava o ônibus para o 

Colégio – mostra aos menores seus cadernos e os amedronta, dizendo que a 5a 

série é muito difícil. Sua principal expectadora é Daniela, uma menina loira, de olhos 

claros e muito falante. 

Logo me entroso na conversa deles e sou informada de que eles chegavam 

cedo à escola porque havia um outro transporte, com micro-ônibus, dirigido pelo 
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“Seu Soró”. Ele os pegou lá para os lados de uma estradinha que eu deveria ter 

visto quando passei no “Encruzo”, pouco antes de chegar na Comunidade. “Soró” 

deixava-os na Escola e seguia o caminho em direção ao Costãozinho, para pegar o 

restante dos alunos do Núcleo e a outra professora, Dona Marlene. 

Aquele tempo de espera era para alguns, momentos de brincadeiras, para 

outros, de contar as novidades. As crianças também contam que ficam sozinhas até 

seu transporte chegar. No inverno, brincam de correr para não sentirem frio. Nos 

dias de chuva, Elaine abre as salas para que eles não se molhem. 

Alguns adolescentes esperam na venda ao lado da Igreja. Assim como os 

outros, chegaram ali com o “Seu Soró” e aguardam o “ônibus grande”. 

A Escola, bem de frente à Igreja e no cruzamento de três estradas, é 

cercada num pequeno espaço. Ao lado, um pasto bem plano com duas traves de 

futebol. No Núcleo não há professor de Educação Física, nem de Arte. Também não 

há biblioteca. Toda a estrutura é composta por uma sala em alvenaria – que já 

existia antes da Nucleação e tem em anexo a cozinha e os sanitários – e uma sala 

de madeira, que foi retirada da Comunidade da Laranjeira e remontada ali, para 

formar o Núcleo. 

Faltam poucos minutos para o meio-dia e trinta quando o micro-ônibus 

chega. Segundo as crianças, não tem horário de entrada ou de saída exato. A aula 

começa quando “Seu Soró” trás as outras crianças e a professora. Seu Osni mora 

perto e logo chega também, e em seguida, Elaine. 

Cada criança vai para sua sala. O primeiro momento é o da oração e o 

silêncio toma conta da Escola. Os professores iniciam suas atividades e Elaine a 

preparação da merenda. Ela também é responsável pela limpeza do Núcleo. 

Enquanto prepara a comida, Elaine fala sobre as Comunidades atendidas 

pelo Núcleo. Além dos alunos do Costão do Frade, cerca de sete crianças vêm do 

Papuã, uma do Rio Frederico, cinco do Costãozinho e duas da Laranjeira. 

Seu Osni deixa por instantes a sala e vem conversar. Ele nasceu e se criou 

no Trombudo. Formou-se no Curso Normal e sempre deu aula em Escola 

Multisseriada. Antes de fixar residência no Costão, fazia o trajeto de bicicleta. 

Segundo ele, “isso em outros tempos”, quando ainda dava aula na Escola Isolada 

Bom Retiro (no Costãozinho). 

Seu Osni fala que no início da Nucleação os pais estranharam e as crianças 

chegavam em casa muito tarde, pois, como o período de aulas era o matutino, 
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algumas delas saíam de casa ainda de madrugada. “Agora acalmou. Tem só uma 

aluna do Frederico que quando chove o ônibus não chega na casa e ela não pode 

vir para a Escola”. Ele refere-se à Carina, sua aluna da 3a série. 

Eu lhe pergunto sobre a parte de secretaria, notas e históricos e Seu Osni 

informa que essas atividades ficam a cargo da Secretaria de Educação do município. 

O professor entrega as notas e os funcionários emitem o boletim. Quanto às 

informações em geral, “só se a gente for lá saber na Secretaria, porque eles quase 

não mandam recado”. E nessa altura da conversa, surge a dúvida sobre o feriado 

municipal no dia seguinte. Lá da cozinha Elaine avisa que não haverá aula, 

conforme soube na Secretaria. 

As crianças começam a se agitar na sala. Já concluíram as atividades que o 

professor deixou nos dois lados do quadro de giz, dividido ao meio com um risco 

improvisado. Gentilmente Seu Osni me convida a entrar. Na sala, de frente para o 

lado da 3a série, duas pequenas filas de carteiras com sete alunos, e diante da outra 

metade do quadro, filas dos seis alunos da 4a série.  

Algum tempo depois, também Dona Marlene sai da sala para pegar uma 

xícara de café na cozinha. Ela sorri, dizendo que Elaine a esperava com o café 

pronto todos os dias, pois sabe de seu costume. 

Dona Marlene diz que é professora do Estado, pois a Escola Isolada, 

multisseriada, é estadual. Com a Municipalização do Ensino, foi trabalhar no Colégio 

da Praça, mas continuou morando no Costãozinho. Depois que passou no concurso 

público municipal, ficou trabalhando pela manhã no Costão e à tarde, no Colégio. 

Ela ainda lembra do sofrimento vivido em todos esses anos: quase sempre ficava 

sem almoçar e precisava completar um trecho do trajeto a pé, durante à noite, 

portando apenas uma lanterna para iluminar o caminho. A situação piorava quando 

chovia e em dias frios. Em 2005, aposentou-se no Colégio e parou porque era muito 

cansativo. 

Ela trabalha com sete crianças de 2a série de um lado da sala; com seis 

alunos de 1a série nas outras filas e, ainda, com quatro alunos em idade pré-escolar, 

que trabalham em uma mesinha apropriada, colocada perto da mesa da professora. 

Carinhosamente, Dona Marlene chama os pequenos de “encostadinhos”31. E mesmo 

                                                 
31 Como não estão regularmente matriculados, Dona Marlene passa por algumas situações 
complicadas. Testemunhamos uma delas, no dia 02/10/2007, na hora de distribuir ingressos para 



 73

sem matrícula – pois não há atendimento oficial para a Educação Infantil no Núcleo 

–, ela prepara atividades específicas para eles. 

E assim a tarde vai passando... A professora, atendendo três séries ao 

mesmo tempo, distribui atividade a um grupo, volta sua atenção para outro e assim, 

sucessivamente. Seu trabalho é realizado com a maestria de quem não perde de 

vista nenhum aluno e não se nega a atender dúvidas a qualquer momento. Para ela, 

aquele é um “falso Núcleo”, porque, “se fosse Núcleo, teria aula de Educação Física, 

de Artes...”. Ela também questiona o acesso dos professores aos recursos 

pedagógicos materiais. Por exemplo, diz que precisa preparar “matrizes” – para 

reproduzir no mimeógrafo a álcool – para três turmas diferentes. São poucos alunos 

e acha que seria bem mais fácil fazer cópias em reprografia. Mas é difícil para eles, 

professores, saírem dali para ir à cidade, pois o horário do ônibus é o mesmo da 

aula. A única possibilidade surge nas vezes em que eles suspendem a aula no 

Núcleo e aproveitam para providenciar esses materiais e outras coisas na Secretaria 

de Educação. 

Segundo os dois professores, isso é possível porque todo dia trabalham pelo 

menos trinta minutos a mais do que o horário previsto – a aula começa perto do 

meio dia e trinta e termina por volta das cinco horas da tarde. 

Muito animada, Dona Marlene conta que eles fazem uma rifa no início do 

ano para comprar doces de Páscoa para os alunos e outra no final, para adquirir 

doces para o Natal das crianças. Os pais são participativos e ajudam a vender os 

bilhetes da rifa. Com orgulho, diz que na última reunião de pais, por exemplo, só 

faltou um pai de aluno de uma turma e dois de outra. 

Os professores estão programando um passeio de final de ano com as 

crianças. O roteiro inclui visita ao Santuário (recém inaugurado na Localidade de 

Santa Clara, às margens da BR 282), à Rádio Comunitária de Bom Retiro e ao 

Museu Arqueológico de Alfredo Wagner, passando pela casa do Papai Noel. 

A tranqüilidade e a beleza das redondezas da Escola são impressionantes 

aos olhos de quem chega e aparentemente tão normais para quem está lá todos os 

dias. Aquela Escola bem pintada em branco e cinza não tem sinal, nem troca de 

professores, nem sala da direção. Na sala de madeira, as janelas baixas deixam ver 

os morros próximos e, na estradinha que os dividem, os raros veículos que passam. 
                                                                                                                                                         
uma apresentação artística que os alunos iriam assistir na Praça no dia seguinte. A Secretaria 
mandou apenas a quantidade de convites para os alunos matriculados. 
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Na maioria das vezes, somente o ronco do Tobatta é que se ouve. Algumas vacas 

calmamente pastam em frente à Escola e o cachorro dorme à porta da sala. 

As crianças, muito ativas, estão o tempo todo questionando o Seu Osni. O 

interesse delas o faz mudar o rumo da aula e entrar no assunto que acaba de surgir. 

Ele começou a contar a história de um homem lá da Guarda Velha que, ao pegar o 

paletó guardado durante muito tempo, encontrou um ninho de passarinhos. Mesmo 

surpreso, o homem não mexeu nos bichinhos e procurou outra roupa para sair. Com 

isso, o professor fala sobre preservação da natureza e cuidado com os animais. 

A postura das crianças também impressiona. Os alunos do Seu Osni, 

maiores, são quase todos muito falantes e não param em suas carteiras. Mas na 

hora da explicação, todos ficam atentos e demonstram muito respeito pelo professor. 

Eles sabem que quando há possibilidade, ele abre espaço para que todos possam 

se expressar. 

Na turma dos menores a agitação é menor. Olhos atentos procuram 

acompanhar Dona Marlene nas explicações. Alguns, com um pouco mais de 

dificuldade, recebem ajuda do colega que já concluiu a atividade. Mas a professora, 

como em uma mágica, parece se transformar em três e não perde de vista nenhum 

de seus alunos. 

Quando o arroz com carne moída fica pronto, lá pelas duas e meia da tarde, 

Elaine dá um breve sinal com o apito que fica dependurado na porta da geladeira: 

hora da merenda. Algumas crianças sentam-se à mesa, outras saem comendo pelo 

pátio. Ansiosas, querem terminar logo a refeição para poder brincar. Enquanto os 

meninos brincam de pega-pega, as meninas trilham corda, cantando: “o homem e a 

mulher bateram em minha porta e eu abri...” 
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FIGURA 6 - Núcleo Municipal Costão do Frade, 30/10/2006 

 
Por volta das três horas da tarde, a pedido de Dona Marlene, uma criança 

vai até a sala, pega a sineta e avisa que o recreio acabou. Rapidamente todos estão 

de volta em suas carteiras e as atividades continuam. Na sala do Seu Osni, Carina 

me conta que sai de casa às dez e vinte da manhã e retorna entre sete e meia e oito 

e quinze da noite, conforme o dia. Ela mora no Frederico. “Mas eu como antes de 

sair. Não dá fome. Às vezes, quando o ônibus quebra, eu chego até às nove horas, 

nove e pouco”32. 

Muito espontâneas, algumas crianças – a maioria meninas com roupas 

coloridas e bonés cor-de-rosa – começam a tirar canetas de diferentes cores dos 

seus penais e escrever em papéis que cuidadosamente enrolam como um canudo e 

fecham com um pedacinho de fita adesiva. São presentes para mim. Quase todos 

com o mesmo formato, trazem um cabeçalho com os dados da aluna e outras 

informações, como dia de aniversário, número do telefone celular – com o código de 

área de Alfredo Wagner – e ainda alguns versinhos. Ganhei também chicletes de 

                                                 
32 Segundo a Professora Marlene, até o início de outubro de 2007, o Núcleo contabilizava em torno 
de vinte dias letivos perdidos por problemas no transporte escolar. Parte desse tempo é considerado 
como recuperado, já que trabalham todos os dias trinta minutos além do horário. 
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hortelã. Em troca, as alunas querem um “autógrafo” meu. Neste momento percebo o 

que a presença de uma pessoa estranha numa Escola de rotina tão previsível pode 

representar. 

É uma maratona para que eu consiga escrever algumas linhas no caderno 

de cada uma delas. Os cadernos vão desde os mais simples, até aqueles com a 

marca do desenho animado em moda na televisão ou do famoso grupo musical que 

tem até telenovela, “Rebeldes”. 

Ainda no início da tarde, descobriram que eu era professora de Educação 

Física e disseram que eu deveria dar aula para eles naquele dia. Como já passa das 

quatro, começam a cobrar. E vamos todos para o pasto, ao lado da Escola. Eles 

estão adorando, mas justo quando começamos a segunda brincadeira, começa a 

chover. 

Voltamos à sala de aula e as crianças rapidamente me envolvem numa 

disputa entre meninos e meninas, no quadro de giz. Eu tenho que ditar uma palavra 

e ver quem a escreve corretamente e mais rápido. 

A garoa pára e corremos para a rua novamente. Mas sem demora “Seu 

Soró” aparece na estrada com o micro-ônibus. Todos correm para pegar o material 

na sala. O ônibus é o sinal de que a tarde de aulas chegou ao fim. 

Embarco junto com algumas crianças e com Dona Marlene. O transporte 

escolar irá levá-los de volta às suas casas, no Costãozinho. A estrada vai ficando 

cada vez mais estreita e os lugares mais íngremes. Passamos por algumas porteiras 

– que as crianças prontamente abrem e fecham – e, de repente, é possível ver, ao 

longe, um outro tipo de vegetação. “Seu Soró” – cujo nome é Vandelir, mas que não 

se incomoda com o apelido dado pelas crianças – me explica que a área que 

estamos avistando pertence ao município de Alfredo Wagner. É que o Costão do 

Frade está na divisa de Bom Retiro com o município vizinho e naquele local também 

passa o Divisor de Águas Leste/Oeste. Por isso a paisagem é tão peculiar. 

Passamos também por uma velha casinha de madeira abandonada, onde 

desembarca um aluno que mora nas proximidades. Eles explicam que era a Escola 

do Costãozinho – EI Bom Retiro –, fechada com a Nucleação. Seguimos o trajeto, 

deixando os alunos e saímos por outro lugar. Na montanha alta que teima em nos 

acompanhar – o Costão – vê-se uma pedra com formato estranho e uma cruz. Um 

dia, alguém que passava pela região achou a pedra parecida com um frade, dando 

origem ao nome do lugar: Costão do Frade. 
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De volta à Escola, as crianças que aguardavam o ônibus brincando, 

embarcam. Vandelir as levará até o “Encruzo”, onde devem esperar o outro 

motorista chegar com os alunos do Colégio, para que estes passem para o micro-

ônibus e, somente então, possam chegar em suas casas. Eu fico aguardando nas 

imediações da Escola os aproximadamente trinta minutos que faltam para o 

motorista do ônibus grande passar, levando os alunos do Barbaquá para suas 

casas. Enquanto espero, converso com uma senhora muito idosa, que reside em 

frente à Escola. E ela tem muitas histórias para contar. 

Passam dez minutos das seis horas quando embarco no ônibus em direção 

ao Barbaquá. Conforme os quilômetros vão passando, mais e mais plantações de 

cebola vão surgindo e dominando o visual. Facilmente percebo quando chegamos à 

localidade: é uma vila. Tem Igreja, creche, supermercado, serraria e muitas 

residências próximas umas das outras. Estamos próximos do Núcleo São Francisco. 

Continuamos caminho até o que parece ser o fim da estrada, para entregar o 

último aluno dentre aquelas crianças e adolescentes, a maioria com pele, olhos e 

cabelos claros. Segundo o motorista, “aqui dá muito colono”. São pequenos 

proprietários que vivem da agricultura familiar, plantando, em geral, cebolas, muitas 

cebolas.  

O céu é lindo ao entardecer e são quase sete horas da noite. Mais ou menos 

trinta quilômetros nos separam da cidade.  

4.1.2 Visita ao Núcleo Municipal Oldemar Philippi (Paraíso da Serra) 

No primeiro dia do mês de novembro, sob uma fina garoa, cheguei de carro 

ao “Paraíso da Serra”33, lugar de belíssima paisagem. Por todos os lados se vêem 

campos ainda com muitas araucárias – a maioria com pouca envergadura34 – e, ao 

fundo, altas montanhas. 

                                                 
33 A comunidade chamava-se Atrás da Serra (nome que permaneceu na Escola Isolada até a 
Nucleação), mas em 1970, passou a ser Paraíso da Serra, por iniciativa do Padre Ari Longhi 
(MACHADO, 1990). Troca lamentada por historiadores como Bruno Mariano da Silva (s/d).                      
34 Esta localidade foi uma das protagonistas do Ciclo da Madeira na Região Serrana, entre as 
décadas de 40 e 60 do século passado (TAMANINI; GRÜN; PEIXER, 2007), quando as florestas 
nativas (em especial a Araucária angustifólia), foram cruelmente consumidas pelas serrarias.    
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Naquela localidade, estacionado entre o galpão e a grande casa de madeira, 

residência de um motorista da prefeitura, está o ônibus escolar. Veículo mais antigo 

da frota – do início da década de 70 – aquele ônibus amarelo, tipo circular, é 

responsável por buscar os alunos da comunidade vizinha, “Campo Novo do Sul”. 

Seu trânsito inicia pouco antes do meio dia. 

Também morador do Paraíso, Dirceu é o motorista do micro-ônibus. Sendo 

um veículo menor, vai pegar os alunos nas comunidades de Saltinho, Rio dos Kuhl, 

Riozinho e Faustinos. Esse percurso, que inicia antes das onze da manhã, acontece 

em estradas estreitas, de campo aberto, mas trajeto irregular. Embarquei no micro-

ônibus com Dirceu e acompanhei o itinerário. No caminho, chamou-me a atenção 

uma grande propriedade. Percorremos vários quilômetros e ainda estávamos nas 

terras da Família Philippi. Sobrenome35 presente no nome conferido ao Núcleo. 

Aos poucos, o micro-ônibus vai lotando e os últimos a entrarem ficam em pé. 

Além dos alunos, muitos moradores aproveitam uma carona para a Praça. Por volta 

das doze e trinta, os dois ônibus se encontram no “Encruzo” que vai para a Serra. 

Crianças e adolescentes trocam de ônibus: no veículo maior embarcam os alunos do 

Colégio de Bom Retiro, e no micro-ônibus, as crianças que estudam no Núcleo. A 

fina garoa continua, mas não parece atrapalhar o ritual diário da “baldeação”.  

A bela Igreja no topo do pequeno morro, um imenso salão paroquial ao lado, 

um bar e algumas residências são indícios de que estamos próximos à Escola. 

Curiosa, procuro com o olhar e percebo, ao lado da Igreja de madeira 

impecavelmente pintada em branco e marrom – ponto turístico de Bom Retiro pelas 

pinturas internas36 –, uma pequena casinha. É a sala de catequese e, mal sei eu, 

também faz parte da Escola. Ali estudam os alunos da 3a série. 

Adiante uns cinqüenta metros, mais uma edificação, um pouco maior: um 

Posto de Saúde – mais um “pedaço” da Escola. A porta em um canto, entrada para 

                                                 
35 MACHADO (1990) cita nota do Jornal “O Estado” de 23/05/1943, noticiando o progresso da 
localidade Atrás da Serra, com muitas serrarias em funcionamento e aumento no número da 
população. A nota cita os “Irmãos Philippi” como destaque entre os donos de serrarias, e elogia uma 
“casa comercial à altura” do lugar, de propriedade do Sr. Orlando Philippi. Entre os seus filhos estão 
Oldemar Philippi (que era o filho mais velho) e Jair Philippi, destacado empresário no cultivo de maçã 
e de reflorestamentos, tendo sido prefeito de Bom Retiro entre 1973 e 1977. A esposa de Oldemar, 
Lurdes, ainda mora na localidade, na fazenda da família. Recentemente a família doou uma nova 
placa com o nome do Núcleo.   
36 A data inscrita nas pinturas internas da Igreja é de 1944. Segundo Dona Nida, entrevistada em 
30/01/2007, as imagens impressionam os que lá chegam: os turistas “vêm assim, olham e dizem que 
não tem uma Igreja igual como essa”. 
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uma minúscula sala, é destinada ao atendimento à população. A outra entrada, com 

uma pequena área, dá acesso à sala da 2a série, separada com divisória de madeira 

da salinha da Biblioteca. Desta edificação sai a cerca que envolve o Núcleo.  

Dentro do cercado, pedrinhas no chão para tentar controlar o barro, que 

insiste em descer pela calçada a cada chuva, por causa do desnível do terreno. 

Trata-se da estrutura que compunha a antiga Escola Isolada: uma pequena área 

ligando os sanitários, a cozinha e a ampla sala de aula – da 4a série, todos em 

alvenaria. Ao lado, quase grudada no barranco, uma sala de aula de madeira, 

pintada em azul claro e com janelas na cor branca. Em precárias condições, meio 

fora de nível, com janelas que não fecham e tendo uma pedra como degrau de 

entrada, eis a sala da 1a série.  

É a antiga Escola do Campo Novo, que foi desmanchada e trazida para o 

Núcleo. Segundo a Professora Vera, a estrutura estragou muito ao ser remontada e, 

o que foi “improvisado porque era para ser provisório, tá até hoje”. 

 

FIGURA 7 - Núcleo Municipal Oldemar Philippi, 01/11/2006 

 

As crianças brincam no pátio até que as professoras as chamam para 

começar a aula. Faltam quinze minutos para a uma hora da tarde. Os alunos da 3a 
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série ficariam na sala da 4a série, neste primeiro momento, para a aula do PROERD 

– Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – desenvolvido pela 

Polícia Militar de Santa Catarina. Os alunos estão empolgados. Gostam do policial. 

Na sala, muitos cartazes pregados nas paredes e, ao fundo, uma casinha de 

verdade. Engenharia da Professora Elizete, que a construiu com caixas de leite e 

auxílio das crianças. A janela da casinha é utilizada para trabalho com fantoches. 

Na cozinha, Eliane começa a preparar a merenda. Assim como nos outros 

Núcleos, há um cardápio organizado por uma nutricionista, fixado na parede. Para 

este dia: arroz, feijão e salada. Também há um cartaz com os aniversariantes 

(professoras, merendeiras e motorista) e, na porta da geladeira, uma foto das 

professoras, trajadas de “jeca”, lembrança de uma Festa Junina da Escola.  

A cozinha é ainda ponto de encontro das professoras antes do início da aula 

e durante o recreio. Apesar de existir um espaço para as professoras tomarem café 

na pequena Biblioteca, Eliane37 explica que em dias chuvosos não vale a pena levar 

o café até lá, por isso, todos ficam na cozinha mesmo. Ela divide o serviço de 

merenda e limpeza com outra colega, que faltou ao serviço nesta quarta-feira. 

A cada ano as professoras combinam em qual sala sua turma ficará, 

conforme o número de alunos. À 4a série, com 14 alunos, foi destinada a sala maior, 

a 3a série, com menos (sete) alunos neste ano, ficou com a sala de catequese, que 

as próprias professoras apelidaram de “isolada”. Todos os dias, no início do período, 

a Professora Magda leva uma jarra com água e uma caneca, para que as crianças 

não precisem sair durante a aula. Mas se elas necessitarem de banheiros – chova 

ou faça sol –, não há outra alternativa senão ir até o Núcleo. 

Porém, o maior problema desta turma não parece estar no fato de ser 

“isolada” dentro do próprio Núcleo, e sim pela falta de condições de trabalho na sala. 

Há dois meses as crianças trabalham no escuro, porque não há energia elétrica na 

sala. Como pertence à Igreja, ela é somente “emprestada” à Escola, assim como 

uma sala da Escola é cedida para a catequese, no período contrário. Infelizmente, a 

luz não foi paga nem pela Secretaria de Educação nem pela Igreja. Por 

conseqüência, os alunos ficaram às escuras38.  

                                                 
37 Eliane foi aprovada no último Concurso Público Municipal e, a partir do início de 2007, se efetivou 
como professora. 
38 Segundo a Professora, problema solucionado ainda no ano letivo de 2006. 
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Faltam quinze minutos para as três da tarde quando Eliane coloca as 

panelas da merenda sobre duas carteiras na pequena área. As crianças pegam seu 

prato e procuram um lugar para comer. Algumas delas sentam-se no banco ali 

mesmo outras, sob a árvore do pátio. Se estivesse chovendo, conta Eliane, as 

professoras fariam os alunos lancharem na sala de aula, “menos a 3a série que é 

longe”. 

“Daí no recreio as professoras colocam música na sala da 4a série e as 

crianças ficam ali”, diz Eliane. E assim acontece nesse dia de garoa fina, apesar de 

que os alunos aproveitam cada estiada para jogar futebol no pequeno e inclinado 

pátio, até o som de uma sineta avisá-los de que está na hora de retornar à sala de 

aula. 

Eliane, com orgulho, mostra o computador novo, comprado com o dinheiro 

de um bingo organizado pela Escola, e a moderna impressora, doada pela 

Secretaria de Educação. O antigo computador ainda está lá. Foi doação do Poder 

Judiciário de Santa Catarina. É usado para trabalhar com as crianças. Naquele 

mesmo espaço da Biblioteca e dos computadores, está a mesinha de café das 

professoras. Do outro lado da divisória, a sala da 2a série, onde estudam os oito 

alunos da Professora Tatiane. Na entrada, vê-se a porta de um banheiro, que era do 

Posto de Saúde, utilizado atualmente pela Escola como depósito. Ali também estão 

uns poucos materiais esportivos e artísticos, que as próprias professoras trabalham, 

pois não há professor de Artes ou Educação Física. 

Dentre as professoras, apenas uma delas tem residência em Bom Retiro. 

Uma mora em Campo Novo, outras no Paraíso. Destas, uma - a Vera – reside em 

frente à Escola, as outras duas seguem para o trabalho com o transporte escolar e a 

que mora em Bom Retiro, precisa de carona para chegar à Escola. Segundo elas, a 

maioria dos pais costuma participar das reuniões. As crianças parecem ser muito 

tranqüilas. Algumas vestem o uniforme que o Núcleo fez há alguns anos.  

Na região do Paraíso e do Campo Novo há trabalhadores rurais, 

empregados das grandes fazendas de gado ou maçã, há aqueles que trabalham 

“por dia” e há os pequenos proprietários, que vivem da agricultura familiar. 

A Professora Vera lembra que na localidade de Riozinho existia uma 

Serraria com muitos funcionários. Mas ela fechou faz alguns anos e o número de 

moradores diminuiu consideravelmente. Em conseqüência, reduziu a quantidade de 

crianças matriculadas no Núcleo. Como era uma Comunidade grande, os pais teriam 
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questionado o fechamento daquela Escola à época da Nucleação. O motivo: 

redução de custos. Nas reuniões de pais, as explicações ficaram a cargo da 

professora, porque, segundo ela, não havia representante da Secretaria de 

Educação. Pouco mais tarde, houve nova reunião para propor mudança nos horários 

de aula e, só então, a situação começou a acalmar. 

Com um brilho no olhar Vera fala que “o sonho é construir uma Escola 

mesmo, até a 8a série, para eles não precisarem ir para o Colégio. Pra que sair 

daqui?”. Sua preocupação maior é com os alunos da 4a série que, no próximo ano, 

devem se deslocar todos os dias até Bom Retiro: “eu já tive muito aluno que aqui 

com nós era uma coisa e depois de entrar pra esses ônibus hoje é outra coisa”. 

Vera tem, na 1a série, cinco alunos matriculados e mais dois alunos em 

idade pré-escolar, os “encostadinhos”, a quem ela recebe com carinho, por saber 

que eles não têm outro lugar para estudar. 

Visitas da Secretaria de Educação ao Núcleo não são muito freqüentes. A 

merenda chega pelo transporte escolar. 

Faltando quinze minutos para as cinco da tarde, depois de um período de 

quatro horas, a aula acaba. Enquanto Dirceu leva alguns alunos pela estradinha que 

passa por trás da Igreja, os outros todos esperam em frente à Igreja o retorno do 

motorista para que ele os deixe em suas casas. 

4.1.3 Visita ao Núcleo Municipal Margarida Bugler Wiggers (Cambará)  

Treze de novembro. Dia de visita agendada ao Núcleo do Cambará. Para a 

Secretaria de Educação de Bom Retiro, mais um dia de resolver contratempos. No 

meio da manhã chega a notícia de que o ônibus está na oficina. Estragou de novo! 

Logo em seguida a certeza: ele não ficará pronto a tempo de buscar os alunos do 

Cambará. 

O problema, que parece ser comum para os funcionários da Secretaria e 

para os motoristas, é resolvido com o deslocamento de ônibus e motorista de outra 

linha39, veículo grande, branco e de bancos estofados. Todos os dias o motorista 

que o dirige pega os alunos das localidades de Barreiro e Caneleira. Mas hoje, o 

                                                 
39 Em 2007 as duas linhas de transporte da região do Cambará foram terceirizadas, e parece que os 
problemas foram amenizados. 
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caminho será outro. Depois de uma parada no posto de combustível, entramos na 

BR 282, em direção a Lages. São quase dez horas da manhã. Após percorrermos 

vinte e três quilômetros, saímos na estrada de chão, à direita, para mais vinte 

quilômetros de viagem.         

Na paisagem, o amarelo vivo da florzinha conhecida como “Maria-mole” 

toma conta dos campos abertos. Elas contrastam com imensas áreas de 

reflorestamento. Grandes extensões de pinus, todas da mesma empresa. Em meio 

àquela super produção de pinheiros, que chega a deixar a estrada sem a luz do sol, 

um imenso clarão, de onde haviam sido retiradas várias toras de madeira. Sobrou 

apenas um cemitério de restos de galhos e milhares de tocos de árvores. Triste 

imagem. Curiosamente, as placas da empresa indicam “Área de preservação 

permanente em recuperação”. Logo em seguida, é preciso parar e aguardar que 

uma máquina carregue em um caminhão três toras – acorrentadas – recém 

derrubadas. Aquilo parece tudo, menos natureza. 

Um pouco antes havíamos passado por uma porteira e entrado em uma 

estradinha estreita que corta o campo aberto. Era a localidade de Rio do Troncho, 

onde embarcaram algumas crianças e também adultos, caroneiros para Bom Retiro. 

Naquele lugar, uma senhora aguardava apenas para entregar uma dúzia de ovos de 

presente ao motorista que todos os dias leva seu filho à Escola. Neste trecho, o 

caminho era estreito e o ônibus disputava espaço com um terneiro que, assustado, 

corria pela estrada na frente de nosso veículo. 

De volta à estrada principal, passamos por uma pequena Igreja, com um 

salão ao lado. É a localidade de Figueiredo, situada alguns quilômetros antes da 

área de reflorestamento que me pareceu assustadora. 

Após passarmos a imensidão escura dos pinus, o cenário começa a mudar. 

A visão praticamente de um oásis em àquele “deserto verde”: uma viçosa plantação 

de cebolas, e uma placa indicando: “Fazenda em Cima da Serra”. 

O caminho é agora de campos. Montanhas podem ser vistas bem ao longe. 

Muitas áreas dão indício da recente queimada de campo. Mais adiante, novo 

panorama: imensas plantações de macieiras. Logo em frente, um agrupamento de 

casas idênticas. Nova parada para embarcarem dezenas de crianças. Neste local 

está instalada uma das Unidades de produção de uma grande empresa de maçãs. 

As casas, algumas pré-fabricadas em madeira, outras recém construídas em 

alvenaria, são moradia de parte dos funcionários fixos e de seus familiares. Eles vêm 
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de toda parte do Estado e até de outras regiões do país. Vários pais de alunos do 

Núcleo são funcionários daquela empresa. 

 

 

FIGURA 8 - Núcleo Municipal Margarida Bugler Wiggers, 13/11/2006 

 

O ônibus é guiado por mais alguns metros e pára em frente a uma grande 

Igreja. Passa um pouco depois das onze horas e meia da manhã. Atrás da referida 

Igreja há um pequeno cemitério. Um pouco mais abaixo, o Salão Paroquial e, ao 

lado dele, duas construções em alvenaria, pintadas em branco: a edificação de 

aparência impessoal40, que parece não ter frente nem fundos, comporta o Núcleo do 

Cambará, que faz homenagem, com seu nome, à Professora Margarida Bugler 

Wiggers41. 

Um ônibus menor também chega. Dele desembarcam professoras e 

funcionárias da Escola, crianças pequenas e alunos maiores que trocariam de 

ônibus para continuar o trajeto até o Colégio em Bom Retiro. Só então, compreendo 

que o ônibus em que eu estava não voltará à BR pelo mesmo lugar e que aqueles 

alunos que entraram lá no começo seguiriam para a Praça. Começo a fazer as 

                                                 
40 Nas palavras de uma professora, em 01/10/2007, vendo as fotografias pertencentes a esta 
pesquisa: “Gente, olha aqui, nossa Escola parece uma cadeia!”. 
41 Dona Margarida era esposa de Roberto Wiggers, que foi prefeito de Bom Retiro entre 1956 e 1961. 
A família era conhecida pela posição econômica de destaque que ocupava. Segundo Dona Marilene 
(entrevistada em 09/01/2007), a Escola onde Dona Margarida lecionava – EI Cambará – estava 
localizada nas proximidades do lugar onde foi instalado mais tarde o Núcleo. Quando ela se 
aposentou a Escola foi transferida para o Paraíso da Serra.   
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contas, para ter idéias de quantas horas antes do horário das aulas aquelas crianças 

e adolescentes precisam sair de suas casas. Os alunos daquele Núcleo são as 

crianças que embarcaram por último, na plantação de macieiras, e as que vieram de 

outras comunidades com o ônibus menor. 

Curiosas, as crianças se aproximam e querem saber se sou a nova 

professora de Arte e Educação Física. Elas me explicam que havia uma professora, 

mas ela precisou deixá-los para assumir uma turma. Dona Marilene, professora 

desde o tempo da Escola Isolada (assim como sua mãe), se aposentou há apenas 

dois meses, por esta razão, Professora Graziele assumiu a turma da 4a série e cada 

professora regente voltou a ser responsável também pelas aulas de Educação Física 

e Arte. 

Professora Madalena, que tem onze alunos na 3a série, conta um pouco 

sobre a Escola. Antigamente, havia somente duas salas, cada uma com duas 

turmas. Depois, por causa do número elevado de matrículas na 1a série, foi 

necessário separá-la da 2a série. As aulas eram ministradas no Salão Paroquial. 

Somente em 2005 foram construídas as duas novas salas de aula. 

No início do funcionamento do Núcleo, as aulas aconteciam no período 

matutino, obrigando muitas crianças a saírem de casa ainda escuro, de madrugada. 

Para resolver o problema, mudaram para o turno vespertino e surge outra 

dificuldade: os alunos começaram a chegar em suas casas somente à noite. A 

solução: período intermediário: aulas das 12h às 16h. 

Conforme a professora Madalena, o transporte escolar também foi se 

adequando ao longo dos anos. No começo, o micro-ônibus que vem da Soledade 

também era responsável pelo deslocamento de alunos de outras comunidades. Com 

o período intermediário, o horário do micro-ônibus fecha com o do Colégio e cada 

um dos veículos transporta um pouco de alunos. 

A Professora informa que à época em que contavam somente com duas 

salas, cada uma delas era equipada com vídeo cassete e televisão. Mas roubaram. 

Também já tiveram computador e há poucos meses ganharam um televisor 29 

polegadas. Todos foram roubados. Segundo ela “não dá para ter nada aqui”. 

Na sala da 3a série, muitos cartazes colados nas paredes e flores que 

descem do teto – decoração feita pela Professora no período de férias. Madalena 

apenas sente falta de mais materiais como mapas, globo e outros que facilitariam 

aos alunos a compreensão dos conteúdos. Ela está preocupada com a plantação de 
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macieiras nas proximidades da Escola. O poço de água que abastece o Núcleo está 

bem ao lado e os agrotóxicos devem estar contaminando a água. Ela já reclamou, já 

pediu para os órgãos responsáveis fazerem análises, mas nada adiantou. 

As Comunidades que o Núcleo atende são principalmente Soledade e 

Cambará. Do Figueredo, conforme Madalena, vem apenas uma aluna. As crianças 

do Rio do Troncho vão para o Colégio. 

Tatiane Cabral é quem faz os serviços gerais na Escola. Ela diz ser comum 

pais mandarem os filhos para o Colégio ao invés de deixá-los no Núcleo: “eu acho 

errado, né? Deviam vir para cá. Se tem Escola aqui...”. Ela conta que os pais nem 

sempre têm bom relacionamento com as professoras. Principalmente os 

trabalhadores da empresa de maçãs. Eles “fazem pega, tacam a boca”. E por 

qualquer motivo estão na Secretaria de Educação reclamando. Segundo Tatiane, 

são pessoas “diferentes”. Não são do lugar. E como a moradia deles está atrelada 

ao emprego, há bastante rotatividade de crianças no Núcleo. “É um entra e sai. Meu 

Deus! Nem dá tempo de a gente se acostumar com a criança, já saiu”. 

Para a Professora Janete, da 1a série, os “pais vêm pela promessa de 

emprego e às vezes saem logo. Agora em novembro ainda tava recebendo aluno. 

Isso dificulta o trabalho”. Além disso, segundo ela a desestrutura familiar também é 

um sério problema. Ela tem 14 alunos. Destes, uma menina que está fora da idade 

prevista para a série, se recusa a fazer as atividades, bate nos alunos menores e sai 

da sala para fugir da professora. 

A maioria das crianças do Núcleo parece mesmo bem agitada. São muitos 

os casos considerados como indisciplina. Também no ônibus, mesmo com as 

professoras e funcionárias, o ambiente é sempre tumultuado. 

A merendeira do Núcleo é Neninha. Como tem o mesmo nome de sua mãe, 

a Professora Marilene, todos a conhecem pelo apelido. Trabalha há 6 anos naquela 

Escola. Com muito orgulho, ela conta a história de sua família, vinculada à 

educação, desde a Escola Isolada Soledade: “era minha Vó. Depois ela aposentou-

se e ficou minha mãe. Daí quando mudou a Escolinha ela veio trabalhar aqui”. 

Conforme Neninha, as duas Escolas da Soledade – Barra do João Paulo e 

Soledade – foram desmanchadas e remontadas, assim como fizeram com uma 

Escola que era do Cambará. As três salas de madeira que agora compõem o Núcleo 

tinham dois sanitários em alvenaria que ainda estão lá e servem como depósito. 
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Quando houve a primeira construção, as professoras tentaram interferir na 

planta, mas não conseguiram mudar nada. Resultado: as duas salas de aula têm as 

portas voltadas para uma área coberta – usada como refeitório – sem ligação com a 

cozinha e os banheiros, que têm entrada somente pela parte externa. Até hoje não 

há uma cobertura ou outro abrigo que proteja as pessoas da chuva no acesso aos 

banheiros e à cozinha42.   

Como em outros Núcleos, a cozinha é também o lugar do cafezinho das 

professoras, mesmo com o pequeno cartaz indicando “entrada proibida”, por ser 

aquele um local de manipulação de alimentos. 

Neninha e Tatiane contam de um surto de piolho ocorrido no ano anterior. As 

professoras levavam xampus, passavam remédio e cortavam os cabelos das 

crianças. Dizem que apenas de uma criança tiraram mais de uma centena de 

piolhos. Neninha explica que “veio o veneno da (Secretaria da) Saúde. Largavam as 

crianças deitadinhos ali fora e passava o veneno. Eu esquentava panelonas de água 

para lavar as cabeças das crianças. E teve pai que ainda não gostou”. 

Às duas da tarde, Neninha conta com a ajuda de Seu Jaime – esposo de 

Neninha e motorista do micro-ônibus - para dar a volta ao redor da Escola e levar a 

enorme panela de merenda ao refeitório. No cardápio, arroz com frango desfiado e 

batatas. Mas ela parece insatisfeita, porque a comida está muito descolorida. Os 

condimentos estão acabando e não serão repostos, pois o ano está no fim. Na 

pequena horta, ao lado da cozinha, não há nenhum tipo de verdura ou legume, 

apenas alguns tipos de chá, para socorrer nas “dorzinhas” dos alunos. 

Todas as turmas têm meia hora de recreio. Mas não há hora exata para sair 

ou entrar. Cada professora controla seu tempo, liberando seus alunos e depois 

chamando-os de volta à sala. Durante o recreio, muitas confusões e brigas. As 

professoras estão por perto e intervém quando necessário. 

Na sala da 4a série, a Professora Graziele trabalha com dez alunos. Ela 

lamenta a falta de livros. Não tem de todas as áreas e, mesmo nas que têm livro, 

não há suficientes para todos os alunos. A Professora Isabel trabalha com a 2a série, 

                                                 
42 Um outro problema estrutural pôde ser observado no dia 01/10/2007, quando o Núcleo ficou 
completamente sem água. Sendo a captação do poço feita por uma bomba instalada no salão da 
Igreja, não havia como entrar lá para verificar o problema. Sem nenhuma vizinhança nas 
proximidades, as crianças acabaram passando sede.  
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que tem onze alunos. Ela conta que um de seus alunos falta bastante. A criança é 

indígena, “é da cultura deles. Larga tudo e vai pescar”. 

Todas as quatro salas do Núcleo têm excelente estrutura física. Para a 

Professora Madalena, o fato de serem amplas, facilita o trabalho diversificado. Ela 

gosta de ocupar vários espaços, inclusive o chão, para as atividades. E sempre 

muda a formação das carteiras: coloca em círculo, em duplas. Já a Professora 

Janete, gosta do tamanho da sala porque permite aos alunos escolherem onde 

querem colocar a carteira. Ela não gosta de filas, por isso os deixa sentar livremente. 

As professoras todas têm graduação em Pedagogia ou estão cursando. 

Algumas iniciaram a Especialização logo após o terceiro grau e recém concluíram. 

Às quatro horas da tarde encerram-se as aulas. Seu Jaime leva, primeiro, as 

crianças que chegaram pela manhã no ônibus grande. Depois, as que vieram da 

estradinha que passa por trás do cemitério. Enquanto isso, os demais alunos – 

exceto alguns que pedem para ir junto no ônibus – professoras e funcionárias ficam 

aguardando em frente à Igreja. Elas lamentam o tempo perdido na espera43. A 

maioria delas fica sete horas fora de casa, para trabalhar durante quatro horas. Para 

o tempo passar mais rápido, uma delas faz crochê, outras folheiam revistinhas de 

cosméticos. 

Lugar frio, de campo aberto, assim é o Cambará. Quando o sol se esconde 

entre as nuvens, um vento gelado resiste ainda no mês de novembro. As 

professoras explicam que sofrem muito com o frio no inverno. É de se imaginar... 

Pouco mais de meia hora e o micro-ônibus retorna. Todos embarcamos e 

ele lota. Muitas crianças ficam em pé. Algumas adoram ir ao lado do motorista, bem 

próximas ao pára-brisas. Primeiro, deixamos a Professora Graziele no portão de sua 

propriedade. Depois, seguimos caminho pela estrada de chão e, alguns quilômetros, 

adiante saímos na BR 282, num ponto bem mais à frente daquele por onde 

entramos pela manhã. Estamos próximos da ponte do Rio Canoas, divisa do 

município. Nova parada e desembarcam as outras três professoras. 

Ficamos poucos quilômetros na BR e logo voltamos à estrada de chão, para 

entrar na Soledade. Ao final, uma pequena parada: era a casa de Neninha (em 

                                                 
43 Em 2007, todas se deslocavam até o local de trabalho com veículos ou motocicletas próprios. A 
única a esperar com os alunos era Neninha. Com a terceirização do transporte, houve mudança no 
roteiro e ela e sua filha acabam saindo de casa por volta das dez horas da manhã, para retornar 
apenas próximo das dezessete horas. 
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reformas). Seu Jaime aproveita para resolver algumas coisas rápidas e tomar um 

gole de café. As crianças descem do ônibus e aproveitam para brincar no campo. 

Entram e saem da casa. Querem água, querem usar o banheiro. Neninha não se 

importa. É muito carinhosa e paciente com todos. 

Mais uma vez de volta à BR 282 e logo uma nova entrada à esquerda. Seu 

Jaime precisava deixar as crianças da outra Unidade da empresa de maçãs. Às 

dezoito horas retornamos à rodovia. Às margens dela – no início de uma estrada à 

direita, que é a outra parte da Soledade – está nos aguardando o ônibus grande, 

com os alunos que voltam de Bom Retiro. Hora da baldeação. Muitas pessoas, 

alunos e caroneiros, saem do ônibus e se dirigem ao outro veículo. Novamente os 

ônibus se dividem e seguem caminhos diferentes. 

Eu também participo da troca. Embarco no ônibus grande. Aquele que 

estava no conserto, está pronto. Refaço um dos caminhos percorridos pela manhã, 

para o ônibus deixar os alunos do Colégio. Percebo que os alunos, ansiosos, 

contam ao motorista titular da linha os acontecimentos da ida à Praça ao meio dia. 

Entre os caroneiros que entraram no ônibus estavam dois rapazes procurados pela 

Polícia. Na estrada, o veículo foi parado por policiais que, sem imaginar que os 

rapazes estavam entre os alunos, pediram ajuda ao motorista. Na chegada em Bom 

Retiro, outros policiais aguardavam para dar voz de prisão aos dois rapazes. Eles 

foram presos e os alunos colecionaram mais uma dentre tantas histórias de suas 

idas e vindas diárias à cidade. 

Faltam quinze para as sete horas da tarde, o último aluno do Colégio é 

deixado em casa. Sete e trinta, retornamos à “cidade”.                                     

4.1.4 Visita ao Núcleo Municipal Canoas 

Véspera do feriado da Proclamação da República. Dia de conhecer o Núcleo 

do único distrito de Bom Retiro, localizado na divisa com o município de Rio Rufino. 

De automóvel, sigo pela BR 282 no sentido Bom Retiro – Lages. No grande 

trevo que dá acesso a Rio Rufino, entro à esquerda na moderna rodovia de asfalto 

inaugurada há poucos anos. Aproximadamente dez quilômetros depois, uma placa 

indica, à direita, “Campinas” – localidade de Bocaina do Sul – e logo em seguida, 

cerca de um quilômetro, um pequeno trevo com a indicação de “Canoas” – 
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localidade pertencente a Bom Retiro –, à esquerda. Ao final da curva, a ponte 

estreita sobre o Rio Canoas é prova de que estou novamente no município de Bom 

Retiro. O asfalto continua mesmo depois da ponte, e muitas casas podem ser vistas 

ao longo da estrada. Curiosamente, os abrigos de ônibus são iguais aos da outra 

estrada, pois pertencem ao projeto da moderna rodovia. São tantas casas que 

dificultam localizar a Escola. Uma vila mesmo. No alto de um pequeno morro, no 

mesmo pátio do Posto de Saúde, duas casinhas azuis. Uma delas é inconfundível: 

de madeira pintada na cor azul e janelas brancas, idêntica à antiga Escola do 

Campo Novo, que agora está no Núcleo do Paraíso da Serra. Não há dúvidas, 

cheguei ao Núcleo.    

 

 

FIGURA 9 - Núcleo Municipal Canoas, 14/11/2006 

 

A Professora Márcia me aguarda à porta da sala desde que avistou meu 

carro na estrada. São nove horas e trinta minutos. As crianças estão em aula desde 

às sete e meia. Este é o único Núcleo que funciona nos dois períodos. Também é o 

único que, oficialmente, tem turma de Educação Infantil. Pela manhã, atende os 

alunos de 2a, 3a, e 4a série e, à tarde, as crianças de 1a série e Pré-escolar. 

A Professora Márcia leciona para os seis alunos da 3a série na sala em 

alvenaria, que já existia ali no tempo da Escola Isolada, e que tem anexa uma 
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pequena cozinha e os sanitários. Muito espontânea, a Professora conta que mora 

em Rio Rufino, onde trabalha no outro período. Ao falar sobre o cotidiano no Núcleo, 

ela me parece satisfeita, mesmo com a longa distância de Bom Retiro, porque “o 

motorista do ônibus que vai para o Colégio faz tudo pra gente. Traz tudo o que a 

gente quer: merenda, documentos, cópias de atividades”. Segundo ela, no início do 

ano funcionários da Secretaria de Educação do município estiveram no Núcleo e 

entregaram um kit de materiais. Depois, “vieram fazer uma avaliação para todas as 

séries, mas nunca mandaram o resultado. Acho que era do MEC [Ministério da 

Educação]. Dizem que não pode, mas eu interferi. Eu li para eles”. 

Apesar das únicas três visitas da Secretaria neste ano de 2006, ela diz que 

considera uma boa assistência. Eles “oferecem tudo o que se pede. Por exemplo, 

transporte para passeio. Fomos em Angelina (na gruta) no Dia das Crianças”. 

Faltam quinze minutos para as dez horas. Na pequena área, sobre duas 

carteiras a merendeira do turno da manhã coloca um bolo com cobertura de 

chocolate, e um grande bule. É aniversário de um aluno e, como de costume, nessa 

data especial, substitui-se a merenda por um bolo, para cantar Parabéns ao 

aniversariante. 

As professoras explicam que algumas mães – as que podem – mandam 

salgadinhos ou outros quitutes para completar a festa. Mas nenhuma criança fica 

sem o seu bolo. Nem que as próprias professoras tenham que doar algum 

ingrediente. Conforme elas, as próprias crianças avisam a merendeira com 

antecedência: “tal dia é meu aniversário”. 

Durante o recreio as professoras ficam conversando em frente à porta da 

cozinha. Ela é tão pequena que a geladeira precisou ser instalada na sala de aula. 

Há meia hora destinada ao recreio, mas não tem sinal para avisar que ele 

acabou. A Professora Márcia costuma brincar que “nosso sinal é a Eliane”, ou seja, 

quando a professora Eliane chega ao Núcleo com seus alunos – da 4a série – está 

deflagrado o recreio. 

Como não há salas suficientes no Núcleo, ela utiliza uma dependência da 

Associação dos Trabalhadores Rurais. Distante aproximadamente 200 metros da 

Escola44. Ela iniciou neste ano no Núcleo e como não tinha disponibilidade para 

                                                 
44 Problema solucionado em 2007 com a colocação de uma divisória de madeira na sala mais ampla 
do Núcleo, que permite o funcionamento de duas turmas “independentes”. Sobre isso, comenta a 
Professora Márcia que é interessante a interação das turmas apesar da parede. Os alunos, ainda que 
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trabalhar à tarde – como seria a vaga – sujeitou-se a lecionar naquela sala, fora da 

Escola. Segundo Eliane, ela e seus alunos tiveram sorte de ainda não ter chovido, 

na hora do recreio, a ponto de impedir o deslocamento dos alunos. 

A sala da Associação, localizada ao lado da sala do dentista, parece 

inacabada. O piso está ainda em estado bruto e não há armários. A professora 

mostra que tem apenas uma mesa para organizar seu material. Na mesa ao lado, 

ficam os materiais do Supletivo, que funciona à noite, no qual ela também é 

professora, inclusive de muitos dos pais de seus alunos. À 4a série possui sete 

alunos matriculados, mas um deles não está freqüentando. 

Orgulhosa, a professora comenta: “meus alunos adoram escrever. Dou uma 

figurinha que nem uma é igual a do outros, e eles escrevem”. E continua: “aqui a 

gente tem os 5 minutos da novela. Eles trazem a opinião sobre o que passou e a 

gente conversa. Daí nessa sexta-feira (que será o último capítulo), cada um vai 

escrever o final que daria à novela, para discutirmos na 2a feira”. 

Ela parece muito satisfeita com o trabalho que vem conseguindo 

desenvolver e acredita que seus alunos não terão dificuldades de adaptação no 

Colégio, no próximo ano. Sempre que possível, procura aproximá-los da rotina do 

segundo grau, solicitando deles, entre outras coisas, a entrega de trabalhos. 

Com entusiasmo informa que são raras as faltas dos alunos. Pelo contrário, 

até reclamam quando há feriados. A participação dos pais também é considerável, 

tanto nas reuniões quanto nas festinhas. No dia do estudante, os alunos foram 

passear em Urupema. 

Comentando sobre as turmas multisseriadas (em 2005, por exemplo, a 

Professora Márcia tinha a 3a e a 4a série juntas) Eliane diz: “eu já trabalhei assim. 

Mas pegava tudo no mesmo conteúdo. Por exemplo, Matemática, só fazia em níveis 

diferentes para uma turma e para a outra”. 

Ela informa que ao passarem para a 5a série, seus alunos terão a opção de 

estudar em três municípios: Bom Retiro, Rio Rufino ou Bocaina do Sul, porque 

“todos os ônibus vêm pegar aqui”. 

A Professora Lindéia, que trabalha à tarde em Rio Rufino em Escola 

Multisseriada, tem cinco alunos na 2a série. Destes, dois são do interior e três ali 

                                                                                                                                                         
ocupados com as atividades da sua classe, ficam concentrados na explicação da professora ao lado, 
inclusive às vezes sussurrando as respostas. 
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mesmo de Canoas. Para ela é um “lugar bom de trabalhar. São Comunidades boas”. 

E, além disso, diz que as professoras trabalham de forma unida, evitando disputas. 

Como as próprias professoras regentes são responsáveis pelas aulas de 

Arte e de Educação Física, ela aproveita para tentar trabalhar de forma 

interdisciplinar: “trabalho muitas vezes a aula de Arte junto com as outras 

disciplinas”. Mas ainda assim reconhece que faz falta professores especializados 

que possam garantir os conteúdos dessas áreas às crianças. 

Lindéia considera seus alunos agitados, mas muito participativos. Enquanto 

conversamos, uma das crianças vem me mostrar seu desenho no caderno de Arte: é 

um homem tocando uma vaca. Em relação aos pais, a Professora afirma que eles 

“estão sempre por dentro do trabalho”. 

As três professoras concluíram a Graduação em Pedagogia recentemente e, 

em seguida, fizeram Especialização. 

Onze horas e trinta minutos. Todas as crianças que não moram na área 

central de Canoas aguardam no portão, em fila, o transporte. Algumas delas 

atravessam a rua e aproveitam os minutos para jogar bola numa quadra de cimento. 

Outras pedem às professoras para irem até a venda em frente comprar chicletes. 

O transporte é terceirizado. Segundo a Professora Márcia “o transporte tá 

coisa de primeiro mundo. Nós tínhamos um da Prefeitura, mas não dava”. 

Antonio Cesar é o nome do motorista. Ele nos leva num veículo tipo 

“Sprinter”, com bancos adaptados, iguais aos de ônibus circular. Pelo caminho, 

vamos deixando as crianças da manhã e apanhando as que estudam à tarde. 

Somente alunos do Núcleo. As crianças, na despedida ou na chegada, vão nos 

presenteando: flores do campo, chicletes, tatuagens dos chicletes... 

Cesar tem um toca-fitas no veículo e as crianças pelo jeito já decoraram as 

músicas e as cantam alegremente. Passamos pela Comunidade de Irapuá I, de onde 

foi removida a Escola de madeira que está no Núcleo, e pelo Irapuá 2, lugar também 

conhecido como Serro Baio45, onde há uma pequenina Igreja e a antiga Escola - 

abandonada. Passamos, também, pelo que parece ser a antiga Escola da 

                                                 
45 Segundo a Professora Márcia, as pessoas conhecem por Serro Baio, mas é como um “apelido”, 
porque esse nome é da comunidade vizinha, pertencente ao município de Rio Rufino. Ela conta que 
enquanto morou lá ainda utilizavam a Escolinha como “lugar de reza”, mas agora está fechada. 
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comunidade do João Paulo46. A casinha de madeira teria sido desmontada e 

remontada naquele lugar para servir de moradia a uma família carente. 

Faltam dez minutos para a uma hora da tarde quando retornamos ao 

Núcleo. Assim que as crianças entram, as professoras iniciam suas aulas. Sem 

demora chega Dona Rainildes – a merendeira do turno da tarde – e vai abraçar as 

crianças nas salas. Com carinho, ela arruma na água as flores que os alunos deram 

para as professoras, e também as que ela ganhou. Estas, porém, ficam na cozinha. 

“Para mim é uma alegria chegar aqui. Eles são minha vida, meus amores”. 

Rainildes diz que prepara com muito amor a merenda para as crianças. 

Algumas delas passam necessidades em casa e então “ou comem muito ou não 

comem quase nada, de doente mesmo, porque daí já fica ruim do estômago”. 

Muito falante, Dona Rainildes fala com certa indignação que dez crianças 

saem dali da Comunidade, com o ônibus do município de Bocaina do Sul, para 

estudar na Escola de Campinas. Segundo informações que tiveram, a referida 

Escola estava “mal de alunos” e tentaram arrumar mais matrículas para que não 

fosse fechada. Dona Rainildes acredita são coisas de uma briga política. Quando 

questionados, os pais argumentaram que lá em Campinas as crianças em idade Pré-

escolar eram atendidas. Por isso, as teriam levado para aquela Escola. Então, no 

mês de abril, tendo uma sala vaga no período da tarde no Núcleo, foi aberta uma 

turma de Pré em Canoas. Mas mesmo assim, os pais não transferiram as crianças. 

Para Dona Rainildes seria melhor se as duas turmas (1a série e Pré) 

continuassem juntas: “eu acho que eles aprendem mais junto com a 1a série do que 

assim, no Prezinho. Porque daí eles ficavam espertos no que os outros faziam”. 

Uma professora que reside próximo ao Núcleo trabalha com o Pré e tem seis 

alunos matriculados, além de um com idade inferior aos demais, que freqüenta as 

aulas com a permissão da professora. Para a professora foi uma surpresa 

convidarem-na para assumir a turma. Havia concluído o Ensino Médio, mas não 

sabia lecionar. Não tinha nenhuma experiência e, apesar da boa vontade, não sabia 

nem o que deveria ensinar. 

                                                 
46 Não conseguimos nenhum registro junto à Secretaria de Educação sobre a origem desta antiga 
Escola doada à família do Irapuá II. A Professora Terezinha, que trabalhou muitos anos na Escola 
Isolada Negrinha, achava que a sua Escola teria sido doada a uma família no Bairro São José e, ao 
ver a fotografia, ficou em dúvida já que a sua antiga Escola tinha uma pequena área que não aparece 
ali.  
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Então, foi levada a conhecer uma sala de Pré-escola em um Núcleo de Bom 

Retiro, onde passou metade de uma tarde. Depois, começou a trabalhar. Na época, 

pediu material para a Secretaria de Educação, porém, o tempo passou e ela foi 

trabalhando conforme as dicas que a Professora Márcia lhe deu47. 

Às três da tarde Dona Rainildes serve a merenda: arroz com frango e 

cenoura e salada de repolho. As crianças comem rapidamente e vão brincar. Uma 

corda amarrada a um galho da imensa árvore que sombreia o pátio serve como 

balanço para as crianças.  

As professoras aproveitam para sentar um pouco e conversar. Vez ou outra 

alguma criança aparece pedindo permissão para ir à venda. Elas orientam, pedem 

cuidado ao atravessar a rua e deixam apenas duas por vez. Preferem autorizar a 

correr o risco de as crianças fugirem para ir lá.  Meia hora depois, elas chamam os 

alunos para retornarem às salas. 

Ângela, professora da 1a série, trabalha com doze alunos matriculados e 

dois em idade Pré-escolar – que os pais insistem em não deixar com a outra 

professora. Para evitar atritos, aceitam. Ângela conta que foi professora nesta 

mesma Escola, onde sua mãe, hoje aposentada, também lecionou. À época de sua 

mãe, Ângela não pensava em ser professora. Só mais tarde mudou de idéia. Ela 

acredita que assim, com apenas uma série, “tem mais qualidade que na 

multisseriada. Porque por mais que tu se esforce, na multisseriada nunca vai ser a 

mesma coisa”.  

Ela considera as crianças “boas”, só às vezes fica um pouco “complicado”, 

quando entra algum aluno que vem de fora para os pais trabalharem nas plantações 

de macieiras. Segundo Ângela, geralmente os pais participam das reuniões, exceto 

aqueles que trabalham (pai e mãe) na chácara de maçãs. 

Apesar da quantidade de casas existentes em Canoas e da estrutura que 

parece a de uma cidade, facilmente lembramos que estamos no campo, ao olhar, 

por exemplo, um rebanho de ovelhas bem ao lado da Escola. Dona Rainildes 

informa que “aqui da Pracinha quase todo mundo trabalha com vime”. Mais para o 

interior, o predomínio é de áreas plantadas por empresas de maçãs. Além disso, é 

possível ver pequenas plantações diversas e também áreas com pinus e fumo. Há 

                                                 
47 Com o último concurso, a Professora Eliane se efetivou na turma do Pré e, agora, trabalha os dois 
períodos no Núcleo. 
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algumas famílias bem carentes, cujos integrantes geralmente trabalham como 

empregados, fixos ou diaristas. 

A Escola tem uma APP (Associação de Pais e Professores) que recolhe uma 

mensalidade de dois reais por aluno. As próprias professoras fazem o controle. Mas 

dizem que há muitos pais que não contribuem. Segundo Rainildes, a cerca caiu faz 

tempo e a APP ainda não conseguiu arrumar. Com isso, as galinhas e os cachorros 

dos vizinhos transitam pelo pátio e a Escola está sem horta48.  

As crianças ficam no Núcleo até as dezesseis horas e quarenta e cinco 

minutos. Depois, Cesar as leva de volta às suas casas. Eu inicio meu retorno a 

Lages. Na BR, alcanço um ônibus do transporte escolar do meu município. Crianças 

e adolescentes acenam para mim, correm de um lado ao outro, escrevem bilhetes e 

colocam no vidro para que eu veja. Querem chamar a atenção e começam inclusive 

a fazer gestos que, em nossa realidade, considero mal educados. Mais uma vez 

reflito sobre a interferência do transporte escolar nas identidades... 

4.1.5 Visita ao Núcleo Municipal São Francisco (Barbaquá) 

Depois de três dias de muita chuva, na manhã de segunda-feira, dia vinte de 

novembro, meu caminho é incerto: algumas estradas poderiam estar encobertas 

pela água. Na BR 282, em muitos trechos era possível avistar nos campos as 

“enchentes”. 

Enchente no interior é bem diferente da que vemos na cidade. Não há casas 

atingidas pela água, porque ninguém constrói em áreas onde é possível ocorrer 

alagamentos. Os transtornos e prejuízos são pela impossibilidade de acesso, pela 

perda de plantações e até de animais. Se o rio não cabe mais em seu leito, ele 

procura espaço nas terras ao lado, onde fica represado, ou ainda vai formando 

pequenas corredeiras, como se fossem muitos pequenos rios correndo ao mesmo 

tempo. 

                                                 
48 Problema que estava prestes a ser solucionado, pois a Prefeitura estava providenciando a 
colocação da tela (no início de outubro de 2007). Em contrapartida, as professoras já receberam da 
Secretaria de Educação do Município a orientação de que o cultivo da horta passará a ser obrigatório. 
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Pontas de cerca para fora da água dão a certeza de que o alagado não é um 

açude. Nas baixadas, árvores com meio tronco sob a água formam uma exótica 

paisagem. 

O motorista do transporte escolar que há anos passa diariamente pela 

estrada do Matador, em direção ao Costão, parece impressionado. Atento, olha para 

os lados procurando os efeitos daquela enchente. 

Nenhum ponto da estrada fica inundado por muitas horas atualmente. As 

pontes são altas e de concreto. Mas há quem diga que antigamente ele levava, no 

ônibus, um facão. Ao chegar em pontos alagados, o experiente motorista 

desembarcava e, com o facão, media a altura da água para ter a certeza de que o 

ônibus passaria em segurança. 

Na região do Matador é impressionante a quantidade de áreas alagadas. 

Contudo, ao nos aproximarmos do Costão, a paisagem começa a mudar. A estrada 

literalmente vai “costeando” a montanha. Do ônibus, a imagem é de um barranco de 

um lado e um peral de outro. E as plantações de cebola começam a aparecer. No 

Costão passa o Divisor de Águas Leste/Oeste. De um ponto, em diante as águas 

não mais vazam para a Bacia do Rio Canoas e sim para a Bacia do Rio Itajaí Açu. 

Neste dia, há apenas um caroneiro no ônibus e ele desembarca no Costão. 

Outras duas meninas – a quem a mãe cuidadosamente ajudou a entrar no ônibus, 

ainda na cidade – ficariam no Núcleo do Barbaquá, esperando o horário da aula. 

Trouxeram da Praça um pastel cada uma. Era seu almoço. 

Faltam dez minutos para o meio dia quando chegamos no Barbaquá. Várias 

crianças vão embarcando ao longo daquela seqüência de casas. Todas já descem 

logo adiante, no Núcleo. Lá já estão brincando cerca de dez crianças. Vieram 

caminhando, das residências mais próximas. O motorista fica aguardando com o 

ônibus, a chegada de outro veículo, um micro-ônibus, que trará os alunos do interior 

do Barbaquá. Após a “baldeação”, eles seguem para o Colégio da Praça. 

Ao meio dia chegam as professoras. Elas moram em Bom Retiro e 

freqüentam a graduação em Pedagogia em Lages. Quando têm aula na faculdade, 

precisam vir de automóvel para retornar a Bom Retiro a tempo de tomar o ônibus 

que transporta os estudantes para Lages. 

Erotilde, a merendeira, e as professoras Ângela e Salete vão abrindo as 

salas e acalmando também os alunos da Professora Andréia, que chega logo em 

seguida. Antes de vir para Escola, precisa deixar seu bebê na casa de parentes. Ela 
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mora no Barbaquá, mas, por causa da faculdade, mudou-se para a cidade para que 

sua mãe possa ajudá-la, cuidando de seus filhos. 

Barbaquá é uma daquelas localidades com características de pequena vila, 

as casas próximas umas das outras, supermercado, serraria, creche, escolas, além 

de algumas “vendas” e alguns bares. 

Tide – como todos carinhosamente chamam Erotilde – explica que nem 

todos os moradores lidam na agricultura. Cita como exemplo a Serraria: “tem 

pessoas que não são daqui. Vêm para trabalhar e matriculam os filhos. Depois de 

alguns meses vão embora”. Ela também lembra que há trabalhadores que cuidam 

de uma fazenda próxima. A entrada e saída dessas pessoas da Comunidade 

também altera o número de matrículas no Núcleo no decorrer do ano. Ainda assim, é 

notável que aquela seja uma região predominantemente de pequenos proprietários 

que desenvolvem a agricultura familiar, pois grandes roças com a monocultura de 

cebolas são vistas por todos os lados. 

Em Bom Retiro, muitos consideram o Barbaquá uma comunidade de 

“colonos fortes”. A maioria das casas parece ter boa estrutura física e praticamente 

todas têm automóvel na garagem. Nas palavras de Tide, “no geral aqui todo mundo 

é assim: vive da agricultura. Como se diz, pequeno e médio agricultor. Médio é 

aquele que tem terra própria, tem Tobatta, tem carro. Tem aqui trator da Associação 

dos Produtores também. Pequeno se diz aquele que trabalha para os outros, por 

dia. A pessoa é bem tratada, não é bóia-fria, assim, né. Recebe almoço e o café vai 

na roça, de manhã e de tarde”. 

Tide reconta uma história que ouviu de uma moradora idosa, há muitos 

anos: Francisco era o nome do homem que primeiro chegou naquelas paragens. 

Parece que era dono de uma Serraria. E ele mesmo teria erguido a primeira Escola, 

na qual chegou a ser professor dos filhos dos seus funcionários. Em sua 

homenagem, a Escola denomina-se São Francisco e a Igreja também escolheu o 

santo franciscano como seu protetor. 

O Núcleo, no início, era composto pela estrutura que já existia – uma sala 

em alvenaria, com pequena área coberta que dá acesso à cozinha e aos banheiros; 

e por uma outra sala de madeira pintada de azul escuro com janelas brancas. Tide 
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explica que trata-se da Escola que ficava na “Subida”, no chamado “Alto Barbaquá”, 

região um pouco mais adiante, onde o ônibus faz a volta49. 

Nesta sala de madeira, a Professora Andréia tem quatro alunos na 3a série e 

cinco alunos na 4a série. Na sala ao lado da cozinha, a Professora Salete tem, 

matriculados, treze alunos de 1a série. No início do ano, Salete também trabalhava 

com os alunos de 2a série. Mas havia muitas crianças e os pais reclamaram. 

Segundo informações extra-oficiais, foram até à Promotoria de Justiça50. Para 

resolver a contenda, a Prefeitura construiu uma nova sala, também em alvenaria, 

junto à construção existente, que entrou em funcionamento no mês de junho. A 

Professora Ângela foi então contratada e hoje tem oito alunos na 2a série. À época 

do desdobramento, o número de alunos era maior, porém, ocorreram transferências 

porque os pais mudaram de trabalho. 

 

 

FIGURA 10 - Núcleo Municipal São Francisco, 20/11/2006 

 

                                                 
49 Era a Escola Isolada Major Generoso. Generoso Domingues de Oliveira (1850-1950), chegou em 
Bom Retiro em 1870 e lá ficou até morrer. Foi o primeiro “Intendente” (Prefeito Municipal nomeado) 
entre 1923 e 1926 (MACHADO, 1990). 
50 Segundo a Secretaria de Educação do Município, os pais teriam feito o pedido em uma reunião e 
foram atendidos. Porém, muitas pessoas testemunharam a mobilização dos pais que saíram juntos 
do Barbaquá em direção à Secretaria e, como não teriam sido prontamente atendidos, tão logo se 
dirigiram ao fórum, a Secretaria os recebeu e houve a reunião. Inclusive algumas pessoas lembram 
que a mobilização dos pais foi incentivada por uma professora do Núcleo, que teria sido 
posteriormente advertida pela postura tomada.  
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O piso em cerâmica da nova sala foi estendido à área coberta. A sala ainda 

não foi pintada. A parte antiga tem uma cor parecida com pêssego, mas no interior 

dos banheiros é possível ver as cores da pintura antiga: do chão até o meio, cinza, o 

restante, na cor creme. Na área coberta ficam duas mesas de tábuas, apoiadas em 

carteiras escolares e alguns bancos estreitos e compridos. Tide explica que 

antigamente as mesas estavam sobre cavaletes, mas não formava uma estrutura 

firme, então, ela mesma teve a idéia de colocar carteiras fora de uso como suporte. 

Apenas na hora de servir a merenda é que ela coloca as toalhas plásticas sobre as 

mesas, porque algumas galinhas vêm ciscar e estragam suas toalhas. 

Na porta da cozinha, o mesmo papel fixado em todas as cozinhas de 

Núcleos: 

“Decreto nº 30.436 de 30/09/1986 que regulamenta o artigo 27 da Lei 6320 

Art. 85 ‘Toda pessoa estranha ao serviço é proibida de entrar nos locais de 
elaboração, fracionamento, acondicionamento, depósito ou armazenamento 
de alimentos’.” 

Logo abaixo, outro cartaz, assinado pela Secretaria Municipal de Educação, 

adverte, entre outras coisas, para que as pessoas somente entrem na cozinha após 

a preparação da merenda. E não há mesmo como não entrar. Sem sala dos 

professores, a cozinha é o lugar do cafezinho durante o intervalo51. 

O recreio vai das quatorze horas e trinta minutos às quinze horas. Na 

merenda: bolacha com achocolatado. Neste dia, as professoras ficariam sem café 

porque acabou o gás, mas, Tide toma logo as providências costumeiras: quando 

passa o micro-ônibus, ela pede à motorista que pegue um botijão na venda. Depois, 

a Secretaria acerta com o proprietário da venda. 

No recreio, as crianças menores correm pelo pátio. As outras todas estão 

reunidas atrás da Escola, numa disputa acirrada de pênaltis entre duas meninas. As 

balizas da trave são os palanques da cerca. Ao fundo, algumas vacas parecem 

ignorar a gritaria das crianças fazendo torcida e pastam tranqüilamente. Segundo 

Tide “aqui as meninas são mais fanáticas por futebol que os meninos”. 

                                                 
51 Questionada sobre a origem dessa lei, a Secretaria de Educação do município diz que a 
Nutricionista responsável foi quem fixou os cartazes. Segundo Tide, em 2007 o combinado era que os 
professores que precisassem almoçar na chegada ao Núcleo, o fizessem logo no início do período, 
antes do início da preparação da merenda.   
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A maioria das crianças usa o uniforme do Núcleo: cor de vinho com branco. 

Os próprios pais adquirem o agasalho e a camiseta branca, todos estampados com 

o nome do Núcleo. 

Quando está na hora de retornar à sala, cada professora chama a sua 

turma. E logo todos voltam às atividades. 

No pátio atrás da Escola, uma antena parabólica, hoje sem utilidade. A 

televisão caiu e quebrou há dois anos. Já na sala da 1a série, ao fundo, chamam a 

atenção quatro computadores, aparentemente fora de uso. Dois deles, a Escola 

comprou com dinheiro de promoções, os outros dois, foram doados pela Empresa 

Eletrosul. Apenas um deles não funciona. Tide informa que é para os alunos 

aprenderem. As professoras às vezes trabalham nos computadores com os alunos, 

para que eles conheçam a máquina. E também os utilizam para preparar atividades, 

mesmo sem poder usar a impressora, que estragou e ainda não foi consertada. 

Segundo Tide, há uma APP (Associação de Pais e Professores), mas não é 

recolhida nenhuma contribuição mensal: quando a Escola tá meio falida a gente faz 

uma festinha. Ela cita como exemplo um almoço realizado no Salão da Igreja, em 

um domingo, com apresentações das crianças e tarde dançante. Com o dinheiro 

arrecadado compraram coleção de livros, batedeira, utensílios para a cozinha e até 

as toalhas da mesa da merenda. 

As três professoras não são efetivas no Núcleo. Fizeram o último concurso 

público do município e aguardam resultado52. Algumas delas se inscreveram para a 

Creche, porque a concorrência era menor. 

Na sala da 1a série, a professora Salete conta como foi difícil o trabalho no 

início do ano junto com a 2a série. No total eram 24 alunos. Ela acha que é mais 

difícil dar atenção para todos do que se fossem duas turmas de alunos maiores. 

Porque a 1a série envolve alfabetização.  

Salete diz que somente conseguiu alfabetizá-los depois que a turma foi 

separada. Mas continua trabalhando em conjunto com a Professora Ângela, da 2a 

série. Mesmo com a turma unisseriada, ela sempre tenta fazer atividades diferentes 

para cada aluno, conforme suas dificuldades. Apenas agora, perto do final do ano, é 

que ela está dando as mesmas atividades para todos. Segundo Salete, há três 

                                                 
52 Dos três professores que se efetivaram no Núcleo em 2007, nenhum está mais lecionando lá, e as 
professoras Andréia e Ângela assumiram as aulas como contratadas. Tide vê essa transitoriedade de 
professores como um problema para a Comunidade. 
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alunos que ela não conseguiu alfabetizar ainda, mas afirma que não vai desistir até 

o último dia de aula. 

Na sala nova, que ainda com poucos móveis chega a fazer eco, trabalha a 

Professora Ângela. Ela fala que as famílias são muito participativas e cobram muito 

também. Mas vê isso como um incentivo a mais para melhorar o trabalho. 

Dificilmente fizemos uma reunião aqui que falta algum pai. Ela também enfatiza que 

as crianças são muito queridas e mostra com carinho os bilhetes que ganha dos 

alunos – todos colados no seu caderno de planos de aula. Ângela comenta que 

gosta de fazer trabalhos com os alunos, mas eles não estão expostos porque ainda 

não foram colocadas as ripas na parede, que permitem a fixação dos cartazes. 

Na salinha de madeira, dois quadros de giz estão rabiscados com os 

esquemas da explicação do conteúdo que a Professora Andréia acabou de dar. Os 

alunos estão espalhados pela sala. Alguns fazem uma pesquisa no livro e outros 

acompanham a Professora em um ditado de revisão do conteúdo. 

Andréia prefere não fazer filas separadas por séries: eles sempre ficam 

assim, tudo junto. Muito dinâmica, ela conta que até tem os livros, mas eu uso mais 

como pesquisa. E complementa: a gente faz muita experiência também, mostrando 

a construção de um pulmão para assoprar e perceber o funcionamento do sistema 

respiratório. Como não encontrou balão no tamanho apropriado, ela adaptou uma 

sacola plástica. 

Faltando alguns minutos para o fim do período, as crianças são avisadas de 

que no dia seguinte a aula será de manhã, em razão do estágio curricular da 

Professora Andréia, que lecionará no turno matutino para não deixar seus alunos 

sem aula. Como todos dependem do mesmo transporte, todas as turmas mudam o 

horário nesse dia. 

A motorista já aguarda as crianças na entrada da cozinha, conversando com 

Tide. As duas são parentas. É a única mulher motorista da Prefeitura de Bom 

Retiro53. Dirige o micro-ônibus mais antigo da frota. Como a porta lateral não abre 

mais, os alunos entram pela porta dianteira do lado do caroneiro e precisam pular o 

banco para passar para a parte de trás, onde estão os assentos. Numa altura da 

estrada, um estudante com deficiência física passa trabalho para conseguir entrar no 

veículo. Nessa linha ela também leva os alunos do Noturno para o Colégio. As 

                                                 
53 Em 2007 essa linha já não estava mais sendo conduzida por ela. 
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famílias dividem a conta do combustível, pois não há transporte garantido pelo poder 

municipal aos alunos que freqüentam o Ensino Médio. 

Segundo a motorista, no início foi difícil por causa do preconceito dos pais 

dos alunos, depois eles acostumaram. Ela não tem medo de fazer essa linha que só 

encerra por volta da meia-noite. Apesar de o veículo ser muito antigo, nunca ficaram 

na estrada. 

Às quatro horas da tarde as crianças são liberadas. A mulher motorista as 

deixará em casa e, na mesma viagem, pegará os alunos do Noturno. As professoras 

seguirão de carro para Bom Retiro e, sem nem conseguir passar em casa, 

embarcarão no ônibus para Lages, iniciando, assim, uma nova jornada de aulas na 

faculdade. Tide permanece no Núcleo todos os dias até às dezoito horas. Este é seu 

horário e ela faz questão de cumpri-lo, tendo serviço ou não. Depois, chegará em 

casa e ainda terá mais uma hora antes da noite chegar para ajudar seu marido na 

roça. 

No início da tarde ela já havia me contado muito sobre sua história de vida, 

seu cotidiano, seu trabalho e suas crenças: 

Eu trabalho na roça antes de vir para cá. Já trago junto alguma coisa pra 
tomar café, porque eu não almoço. Adoro trabalhar na roça. Ninguém 
acredita, mas eu faço porque gosto mesmo. Se eu puder adiantar algum 
serviço à noite para no outro dia ir pra roça, eu faço. Mas eu sempre gostei 
muito de cozinhar e de lidar com as crianças. Por isso vim trabalhar aqui. 
Faz seis anos. Quando virou Núcleo, precisou merendeira. Fui contratada 
pela APP. Depois fiz concurso e me efetivei. Meu marido no começo não 
queria. Reclamava. Dizia que o que eu ganhava não valia para ele ter que 
pagar um ‘camarada’ para ajudar na roça no meu lugar. Porque eu sempre 
ajudei ele, direto. Aqui não se acha alguém para trabalhar por dia por 
menos de 30, 40 reais. 

Agora no horário de verão chego em casa, largo minha mochila e ainda vou 
pra roça até escurecer. Aqui na roça não tem horário de verão. Se almoça 
no horário de sempre porque mesmo ninguém vai agüentar voltar pra roça 
no sol quente da uma da tarde do horário de verão que é mesmo meio dia. 
(...) Agora tamo num apuro colhendo a cebola. E o pior é que só consegue 
vender a 25 centavos o quilo. É o preço de um chiclete! 

A safra deu boa, mas o problema é que muitas floresceu, daí não vende. A 
gente nem colhe. É uma pena, fica tudo lá apodrecendo na terra. Podiam 
tirar e dar para essas instituições. Você vê que é cada cebola bonita, só que 
fica com tipo um caninho no meio. A cebola deu graúda. Mas o frio fez ela 
florescer desse jeito. Deu poucos dias de calor e a cebola não quer frio. 

Mas hoje eu tava aproveitando a terra molhada para plantar batata-doce. 
(...) 
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Aqui muita gente vendeu a terra pra gente que planta pinheirinho. Eu fico 
pensando: o que que a gente vai comer daqui uns anos se só se planta 
pinheirinho? (...) Tudo o que tu planta não tem valor. Só o que tem preço 
tabelado é o fumo. Mas aqui na nossa região não tem. Nós já plantamos. É 
puro veneno. 

Tide entende que várias escolas foram fechadas por causa da intensa 

migração de pessoas para a cidade. Segundo ela, a maioria dos filhos dos 

moradores do interior, quando se casam, vão embora. Seu filho, por exemplo, já foi. 

Mas ela está feliz porque o namorado da filha não tem intenção de sair da 

Comunidade. Tide não nasceu no Barbaquá. Ela é do Corote. Sua mãe criou os 

onze filhos sendo professora na Escola Isolada Rio Sincerro. Trabalhou lá até se 

aposentar. Tide saiu do Corote apenas para se casar e faz vinte e três anos que ela 

reside no Barbaquá. 

Sua mãe, Dona Palmira Julieta, já naquela época saía muito para fazer 

cursos em Lages. Para ajudá-la, os irmãos maiores cuidavam dos menores, porque 

a mãe viajava num dia, fazia o curso (Logus – formação para docentes leigos em 

nível de Magistério) no dia seguinte e só conseguia chegar de volta em casa no 

terceiro dia. Dona Palmira hoje é viúva e mora na Praça em Bom Retiro. A Escola, 

segundo Tide, ainda está lá funcionando. Só mudou um pouco de lugar. Dos onze 

filhos, um continuou na propriedade da família e Tide e outra irmã moram no 

Barbaquá. Sobre os demais irmãos ela comenta: ninguém mora mais em sítio. 

Conforme Tide, antigamente ela nem se imaginava trabalhando em outro 

lugar que não fosse a roça. Agora adora o que faz. É visível a alegria e a satisfação 

com que trabalha no Núcleo: eu aprendi muita coisa depois que vim trabalhar aqui. A 

gente faz curso, vai para reunião. E com orgulho mostra dois pequenos álbuns de 

fotos que ficam na cozinha. São registros de alguns eventos da Escola, como 

passeios a lugares mais distantes (Urubici e Angelina) ou na localidade mesmo, 

como um piquenique com banho de rio. Há também fotos de um trabalho de limpeza 

de um rio, desfiles cívicos em Bom Retiro e trabalhos do Clube da Árvore, 

organizados pela Empresa Souza Cruz há alguns anos. Ela explica que os adesivos 

nos vidros das janelas das salas faziam parte do mesmo projeto. Outras fotos ela 

mostra com mais modéstia. São das festas de aniversário surpresa que os alunos 

fazem para ela.  

Indignada, Tide também fala sobre vizinhos que têm filhos em idade escolar 

mas não os matriculam. Preferem levá-los para o trabalho. Para ela, o Conselho 
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Tutelar não está cumprindo com sua função, porque não acontece nada com esses 

pais54. 

A motorista do transporte escolar passa de volta com o micro-ônibus, em 

direção ao Costão, com destino a Bom Retiro, levando os alunos da noite. Ela 

buzina e eu não posso perder a carona, apesar da imensa vontade de continuar a 

agradável conversa com Tide. Quanta sabedoria!                     

4.1.6 Visita à Escola Isolada Barro Branco Velho (Barreiros) 

Uma carona semanas antes, quando o motorista da linha Barreiros teve que 

cumprir a linha do Cambará, traz uma importante descoberta: há linha de transporte 

escolar até uma Escola Isolada, em Barreiros (ou como dizem os moradores, 

Barreiro). Então, pensei: dia vinte e um de novembro, aquele seria meu curioso 

destino: conhecer uma Escola ainda55 multisseriada, aonde chega o ônibus. Das 

sete Escolas Isoladas em funcionamento no município de Bom Retiro neste ano de 

2006, aquela é a única que está no roteiro dos ônibus escolares. 

Às onze horas e trinta minutos saímos de Bom Retiro, da frente da casa do 

motorista. Seguimos pela BR 282 e, no trevo de Santa Clara, desembarcam os 

outros dois caroneiros – uma funcionária da Secretaria de Educação que mora nas 

proximidades e um rapaz que trabalha no Posto de Informações Turísticas, à beira 

da rodovia. Seguimos naquele asfalto que liga Bom Retiro a Urubici. Logo é possível 

avistar uma grande chácara de macieiras à esquerda. À direita, a placa indica a 

localidade de Caneleira. Neste ponto, embarcam algumas adolescentes com o 

uniforme do Colégio. Adiante, um grande empreendimento – a vinícola Villa 

Francioni. Em seguida, algumas crianças embarcam e retornamos à rodovia 

asfaltada. 

Sem demora entramos à esquerda em outro empreendimento – o Hotel 

Fazenda e Condomínio Rural Curucaca. E de novo voltamos ao asfalto, recolhendo 

diversas crianças e adolescentes espalhados em vários pontos do caminho. Em 

frente à grande chácara está o maior número de crianças para embarcar. Alguns 
                                                 
54 Preocupação também demonstrada pela Professora Andréia, em 02/10/2007, ao relatar que muitos 
pais chegam a proibir os filhos de continuar os estudos de 5a a 8a série do Ensino Fundamental. 
55 A opção pelo termo “ainda” é porque o discurso oficial enfatiza que apenas permanecem “Isoladas” 
as Escolas em que o transporte não tem mesmo como chegar.  
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adultos também pegam carona no ônibus. Todos aqueles alunos estudam em Bom 

Retiro. Alguns no Colégio – da rede estadual – outros em Núcleos Municipais.  

Voltamos à BR 282. Uma menina teima em colocar a cabeça para fora da 

janela. O motorista prontamente chama sua atenção56. Ela é da Caneleira, está na 

2a série e, segundo ela, estuda “no Bairro”, como é conhecido o Núcleo São José. 

Alguns quilômetros depois, em frente à entrada para o Cupim, há um 

barracão e uma casa. Uma mulher aguarda para embarcar três crianças pequenas. 

Elas são alunas da Escola Isolada. Poucos metros adiante, uma placa indica a 

entrada, à direita, para o Barreiro, nosso destino. 

A produção da localidade está visivelmente dividida em plantações de pinus 

e chácaras de macieiras. Em um ponto da estrada de chão, desperta a atenção uma 

imensa plantação de macieiras que parece não ter fim, pois alcança o horizonte. 

Uma caroneira do ônibus me diz que aquela é a famosa Fazenda Catita. E o 

motorista complementa, dizendo que é propriedade do Dr. Jair Philippi. 

Ao longo do trecho vão embarcando algumas crianças, que serão deixadas 

na Escola Isolada, e adolescentes alunos do Colégio. De repente, a paisagem de 

pinus e macieiras alterna-se com um vasto campo, repleto de vacas leiteiras. É uma 

grande e importante fazenda da região. Mais à frente, uma pequena estrada à direita 

continua aquele caminho e leva às próximas comunidades. Mas entramos no acesso 

– que mais parece a estrada principal. Poucos metros adiante, chegamos ao fim da 

linha. O ônibus faz a volta e pára em frente a uma casa de madeira. É a Escola 

Isolada Barro Branco Velho. Várias crianças desembarcam. 

Quase em frente à Escola há uma casa, em seguida um barracão e logo 

adiante se avistam algumas casas. Todas iguais. Brancas com detalhes verdes. Ao 

lado do barracão há um ônibus tipo circular estacionado e diversos trabalhadores 

descansando sob as árvores. Estamos dentro de outra chácara de macieiras, do 

mesmo proprietário daquela que vimos na estrada. 

Faltam vinte minutos para a uma hora da tarde. As crianças brincam no 

pequeno pátio da Escola. Uma mãe, que chega de motocicleta, deixa seus dois 

filhos e duas garrafas – tipo pet – com leite, para a merenda. Ela e o marido 

trabalham e moram naquela grande fazenda ali de perto. Também chega um pai 

com duas crianças na garupa de sua motocicleta. Eles moram em uma daquelas 
                                                 
56 Segundo a Secretaria de Educação, não há nenhuma preparação específica dos motoristas para o 
trabalho com os alunos. 
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casas da empresa de maçã. O pai é gerente de um pomar. Há também umas 

poucas crianças que chegam à escola caminhando, pois moram perto. 

Curiosas com minha presença, as crianças puxam assunto e me contam 

várias coisas. Elas se chamam de bagunceiras. Mas dizem que quando vem alguém 

da Secretaria se comportam. No começo do ano, falam eles, o pessoal de lá veio 

porque não tinha cortina na sala, nem mesinha para os alunos do Pré, nem 

merenda. Eles mesmos traziam o lanche de casa. Muito falantes, contam de uma 

vez que as abelhas picaram a Professora e ela, alérgica, desmaiou. Dizem saber 

que a Professora não ficará ano que vem. Ela mora com uma trabalhadora da 

chácara numa daquelas casas e seu marido vem buscá-la às sextas-feiras, porque 

moram em Urupema.                     

 Quase uma da tarde e aquele ônibus estacionado se prepara para sair, 

lotado de trabalhadores. Eles usam bonés com abas que os protegem até o pescoço 

do sol. As crianças dizem que aqueles – grande maioria homens – moram em outra 

cidade e o ônibus os traz todos os dias. Mas parece que há, em uma das fazendas, 

alojamentos para alguns funcionários. O ônibus sai levando os trabalhadores rurais 

para as chácaras produtoras de maçãs e os alunos já sabem que na hora da 

Professora chegar. Todos os dias é assim: a Professora vem depois que o ônibus 

sai. Quando a vêem, as crianças correm para abraçá-la.  

Jane morava na localidade até dois meses atrás. Seu marido era funcionário 

da empresa. Mas foi trabalhar no município de Urupema – também com maçãs – e 

desde então ela paga pensão para uma sua conhecida. Segundo a Professora, esta 

Escola esteve fechada por alguns anos. No início de 2006, a escola foi reaberta e o 

proprietário da fazenda ao lado a convidou para ser a professora. Ela nunca havia 

pensado nisso, mas aceitou porque seriam apenas cinco alunos de 1a série. Porém, 

quando os outros pais souberam que a Escola foi reativada, tiraram todos os filhos 

que estudavam na Praça e foi vindo aluno. 

A Professora é do interior do município de São Joaquim. Estudou até a 8a 

série e agora está concluindo o supletivo do Ensino Médio. Muito interessada e 

comprometida, diz que já não compensa o salário que recebe – pouco mais que o 

salário mínimo – perante as despesas que tem. Mas não desiste por consideração 

às pessoas que acreditaram nela e pelas crianças. Porém, já avisou que no próximo 

ano ela vai sair, mesmo com a proposta informal de aumento de salário que lhe 

fizeram. 



 108

Jane parece insegura, não tem certeza de que seu trabalho esteja de 

acordo, mas faz tudo com muito empenho e esforço. Gosta do que faz. Sabe que 

sentirá falta dos alunos e não descarta a possibilidade de continuar lecionando na 

nova cidade. Sobre o trabalho na Escola Isolada, ela conta com bom humor que, 

além de ministrar as aulas, ser responsável pela merenda e pela limpeza, precisa 

matar os ratos que têm insistentemente aparecido. Eles já roeram até boletins que 

estavam sobre a mesa, destruíram a mangueira que levava água para a torneira dos 

banheiros e acabam diariamente com os rolos de papel higiênico. 

Muito prática, a Professora logo pede à aluna que mora em frente à Escola 

que traga um rolo de papel higiênico emprestado. Ela explica que quando precisa de 

qualquer tipo de material para a Escola, manda um bilhete pelo aluno mais velho 

que vai no ônibus. Ele entrega ao motorista, que leva à Secretaria. Dois dias depois, 

os pedidos chegam. Com a merenda também é assim. Mas já aconteceu de os 

alimentos demorarem a chegar. Então, ela trazia a merenda de sua própria casa, 

pois sabe que alguns pais trabalham o dia todo e as crianças saem de casa sem 

almoço. 

Mesmo com o transporte servindo de elo de comunicação, ela parece se 

sentir isolada na Escola. Sorrindo, diz: eu sou fora completamente do calendário!. 

Ainda não tem certeza de qual dia encerram as aulas. Espera alguma informação. 

Assim também acontece em outras situações, quando tem curso vem um bilhete: 

dispensar os alunos tal dia. Nestes eventos, como formação de professores e 

reuniões, cada professor é responsável pelo seu transporte, inclusive pagando 

passagem em ônibus de linha, se for o caso. 

A casa de madeira que abriga a Escola, inicialmente tinha pintura branca 

com janelas azuis, mas algumas tábuas, apodrecidas pelas intempéries, foram 

trocadas e não houve uma nova pintura. Uma pequena varanda dá acesso à cozinha 

e à porta da ampla sala de aula. As cortinas novas estão dependuradas em cabos 

de vassoura recém comprados. As carteiras – todas novas – estão divididas em três 

filas, de frente para dois quadros de giz. Ao fundo da sala, ficam os alunos em idade 

Pré-escolar, em mesinha apropriada. 
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FIGURA 11 - Classe multisseriada, Escola Isolada Barro Branco Velho, 21/11/2006 

 

Assim como em todas as outras Escolas do interior, no quadro o registro da 

data e nome da localidade: Barreiros, 20 de novembro de 2006. É o registro do dia 

anterior que ainda não havia sido apagado. Numa fila de carteiras ficam os alunos 

de 2a, 3a e 4a série – apenas um aluno de cada série. Nas outras duas filas, os oito 

alunos da 1a série, porém, dois deles acabam fazendo muitas das atividades do Pré, 

porque ainda não conseguem acompanhar os colegas da 1ª. No Pré, há três alunos 

matriculados. 

Jane se culpa por não conseguir acompanhar melhor as crianças do Pré. 

Eles terminam rapidamente as atividades dadas e cobram porque a Professora só 

fica lá na frente com os maiores. Ela desabafa: não tem como dar aquela atenção. 

Eles vão me mostrar lá na frente o que fizeram e uma vez na semana é que eu paro 

e sento com eles. 

No início do ano, a Secretaria distribuiu para cada aluno um kit com material 

escolar: caderno, régua, penal, lápis, borracha e mochila. Jane conta que levou os 

cadernos para casa e os encapou com jornal. Porém, ficou surpresa quando um 

aluno disse a ela que jornal era feio. Então, ela comprou, com seu próprio dinheiro, 

papéis de presente coloridos e, com a ajuda do marido, encapou os cadernos 
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novamente. Também já comprou livros por conta própria, para ajudar no trabalho 

com o Pré. 

Apesar da boa vontade, Jane lamenta: às vezes eu choro. Não consigo 

ajudar alguns. Tem aluno que está há três anos na 1a série. Eu acho que eu 

precisava de uns cursos. (...) Eu estudo em casa. Porque tem coisa que eu não 

lembro. 

Jane conta com o auxílio da vizinha que mora em frente à Escola. Ela lhe 

empresta o congelador para guardar alguns alimentos, pois não há geladeira na 

Escola, e vários utensílios como, neste dia, duas jarras plásticas. Na reabertura da 

Escola, a cozinha recebeu um armário, pia e um fogão, todos novos, mas ainda 

faltam muitas coisas.  

A Professora informa que a maioria dos pais de alunos trabalha em pomares 

de maçãs. Em muitas famílias o pai e a mãe trabalham e as crianças ficam sozinhas 

o dia todo. Porém, quando é dia de reunião bimestral, os pais são liberados de seus 

serviços pela empresa e não precisam pagar essas horas depois. Mas ela explica 

que são poucos os trabalhadores da empresa que moram na Comunidade. Dezenas 

de homens vêm de outros estados – principalmente do Rio Grande do Sul – 

trabalhar com contrato temporário. Eles vêm sem família e ficam alojados na 

Fazenda Catita. 

Parece que os pais tanto prestam apoio e participam quanto interferem nas 

decisões da Escola. A própria conquista da reabertura comprova isso. Jane fala de 

uma família, com boas condições financeiras e que poderia pagar para o filho ter um 

bom estudo, mas que faz questão que a criança estude nesta Escola. Assim como 

os outros pais, eles temem a ida das crianças para a cidade todos os dias e por esta 

razão, reivindicaram ao Prefeito a reabertura da Escola, indicando Jane como 

professora. 

Uma das alunas – que em 2005 estudava em um Núcleo da Praça – por 

várias vezes perdeu o transporte. Distraída em suas brincadeiras no parquinho, a 

menina não via o ônibus passar e ficava em Bom Retiro. Os pais precisavam ir até lá 

buscá-la, diz Jane. 

O pai que trouxe os filhos de moto no início da tarde, segundo ela, já disse 

que se a Escola fechar ele vai ter que trabalhar em outro lugar, porque não tem 

coragem de deixar os filhos irem no transporte até a Praça. Porém, nem todos 

pensam assim. A Professora diz que sabe de quatro crianças que teriam idade para 
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freqüentar aquela Escola e, no entanto, vão para o Colégio. No início do ano, 

quando foi contratada, passou em todas as casas da Comunidade, atendendo ao 

pedido da Secretaria. Uma mãe lhe disse que não tiraria o filho do Colégio para ele 

estudar aqui, numa Escola de sítio. Contudo, no mês de setembro, essa mesma mãe 

tentou transferir a criança para a Escola Isolada e chegou a vez da Jane recusar a 

matrícula. 

Em 2007 Jane não sabe se terá Pré na Escola, pois as possíveis 

professoras que poderiam substituí-la já adiantaram, em conversas informais, que é 

muito complicado atender todos os alunos. Ela se preocupa, consciente de que será 

difícil encontrar uma substituta: Os pais não querem professora que não more aqui, 

porque tem vezes que passa dias sem o ônibus, que quebra ou tem algum 

problema. 

Por volta das três da tarde as crianças começam a perguntar a que horas 

será servida a merenda. Lá vai a Jane para a cozinha, preparar o lanche predileto 

dos alunos: achocolatado e pão com margarina ou doce. O pão foi feito por uma 

mãe de aluno, com os ingredientes cedidos pela Escola. Enquanto a Professora está 

na cozinha organizando a merenda, uma procissão de crianças tenta lhe mostrar os 

cadernos. 

Do momento em que serve o lanche, Jane conta pelo relógio de um aluno os 

trinta minutos aproximados de recreio. As crianças comem rapidamente e vão 

brincar. Algumas correm e gritam no pega-pega e os meninos maiores jogam futebol 

com uma pequena bola plástica - furada. A um canto da cozinha, o único material 

esportivo da Escola: uma bola de voleibol que a Professora conseguiu da Secretaria. 

Ela conta que às sextas-feiras deixa os alunos brincando em horário de Educação 

Física e aproveita para fazer a faxina semanal na Escola. Nos dias em que deve 

servir sopa como merenda, Jane vai de manhã para a Escola e deixa tudo pronto. 

Quando tinha sua casa ali perto, preparava a sopa em casa e depois a trazia em 

uma panela, para a Escola. 

 

 



 112

 

FIGURA 12 - Escola Isolada Barro Branco Velho, 21/11/2006 

 

Na volta do recreio as atividades continuam até às dezessete horas. Depois 

desse horário, as crianças ficam quase todas esperando pelo ônibus que sairá de 

Bom Retiro por volta das dezessete e trinta. As brincadeiras continuam. Uma criança 

encontra um rato no banheiro e todas ficam eufóricas. Mas o roedor corre para baixo 

do assoalho da sala e ninguém mais o encontra. 

A Escola do Barro Branco Velho ficou fechada apenas por um ano e meio57. 

Nesse período, as crianças estudaram no Colégio ou no Núcleo do bairro 

Capistrano. Quando questionadas sobre qual Escola gostam mais, todas respondem 

prontamente que preferem a Escola em que estão atualmente. Apenas uma menina 

me parece em dúvida, ao confessar que gostava de andar de ônibus em trajetos 

mais longos. 

Enquanto as crianças correm lá fora, Jane começa a varrer a sala. Edna, 

mãe de dois alunos, chega para conversar com sua amiga Jane. Edna conta que 

nesta mesma sala ficava também a Igreja da Comunidade e também era o lugar das 

aulas de catequese, nos horários em que a Escola não usava a estrutura. Mas a 

                                                 
57 Decreto Municipal 30/04, de 20/08/2004: “Paralisa o funcionamento de Escola Municipal por 
redução de matrícula”. 
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Comunidade não teve como manter a contribuição mensal para a Paróquia e agora 

pertence à Igreja do João Paulo (do outro lado da BR 282). 

Edna lembra que seu filho não queria saber de Escola. Foi levado pela 

primeira vez com três anos e não ficou mais que um dia. No ano seguinte, não foram 

aceitas crianças no Pré, porque a Secretaria não permitiu, alegando que os móveis 

não eram adequados às crianças pequenas. Hoje, seu filho está na 1a série e adora 

ir para a escola. A filha mais nova está no Pré. Edna acha muito perigoso as 

crianças andarem no transporte escolar, porque os maiores passam por cima dos 

menores e também pelo risco de largar essas crianças na cidade. Ela complementa: 

eu acho uma maravilha se a gente puder deixar a criança estudar até a 4a série no 

sítio. 

Passam quinze minutos das seis da tarde quando o ônibus estaciona em 

frente à escola, onde desembarca o restante dos alunos que voltam da Praça. No 

retorno, o motorista vai deixar os pequenos às portas de suas casas. Em torno de 

vinte minutos depois, a última criança é deixada na sua residência e o ônibus segue 

seu caminho de volta para Bom Retiro. 

Eu levo na lembrança o exemplo de determinação e comprometimento de 

Carla Janine, a Professora Jane... 

4.1.7 Visita à Escola Isolada Barreiros 

Dia vinte e dois de novembro e, para surpresa de muitos, minha visita será 

na Escola que tem apenas três alunos matriculados. Por vários motivos, aquele não 

parece o melhor lugar para uma pesquisa acadêmica de modelos mais formalizados. 

O que, por sua vez, me deixa cada vez mais curiosa. 

De carro, sigo pela mesma estrada que leva à Escola Isolada Barro Branco 

Velho. Mas continuo na estrada principal que parece mais um acesso pouco 

utilizado. Os cinco primeiros quilômetros são cobertos por um imenso 

reflorestamento de pinus. Passada aquela “escuridão”, o sol volta a aparecer. Avisto 

lindos campos, pastagem para os rebanhos de gado leiteiro que, sem nenhuma 

cerimônia, tomam a pacata estrada. 

Ao longo do caminho, nenhuma cerca, nenhuma residência. Como se fosse 

do nada, de repente me deparo com uma bucólica paisagem: a Igreja em formato 
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circular, ao lado um grande Salão Paroquial e, em frente, do outro lado da estrada, 

uma inconfundível casinha de madeira pintada na cor azul e janelas brancas – a 

Escola. 

Pendurados na cerca de arame farpado, dois panos de louça e, no interior 

do pátio, uma motocicleta e uma bicicleta. O primeiro veículo é do Professor, que 

reside na Laranjeira – comunidade vizinha – e percorre todos os dias dez 

quilômetros de sua casa até a Escola. Conforme o professor, naquela região 

habitam aproximadamente treze (famílias), mas as casas são distantes umas das 

outras e, mais em cima – adiante naquela estrada – há mais ou menos três casas. 

Pouco antes da Escola também há uma fazenda. Dois alunos que estudam na 1a 

série são filhos de funcionários e moram na pequena Comunidade. Os dois são 

irmãos. A outra aluna está na 4a série, seus pais lidam com vime e ela vem de 

bicicleta para a Escola. 

 

 

FIGURA 13 - Escola Isolada Barreiros, 22/11/2006 

 

O Professor relata que o irmão dela tem 11 anos e, como está na 5a série, 

precisa ir até o Colégio, em Bom Retiro. Faz cinco quilômetros de bicicleta 

diariamente até a Laranjeira, embarca no micro-ônibus do Costão que o leva até o 

Núcleo, onde fica esperando o ônibus grande passar do Barbaquá para a Praça. Em 

dias de chuva ele só consegue ir ao Colégio se o pai levá-lo de automóvel. E, 
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segundo a irmã, ele chora porque não quer faltar à aula. Lembrei então que conheci 

este interessado e estudioso menino semanas antes, quando visitei o Núcleo 

Municipal Costão do Frade. 

Nem mesmo o micro-ônibus pode ir buscá-lo em casa porque a estrada é 

muito estreita. Várias foram as promessas de alargamento da estrada, 

principalmente às vésperas de eleições, mas a situação continua a mesma.  

Quando chove, o Professor tem autorização da Secretaria para suspender a 

aula e compensar o horário com os alunos em outro dia. As aulas normalmente 

iniciam às treze horas e encerram às dezessete horas. Mas no horário de verão, 

atrasam trinta minutos a entrada e a saída. 

O Professor fala um pouco sobre sua vida de agricultor: eu ainda trabalho na 

roça. Plantamos milho, feijão.... E recorda os muitos prejuízos que já tiveram – ele e 

seus pais – com plantações de maçãs e tomates. Ele mesmo diz que não era 

professor. Este é o seu primeiro ano. No começo foi estranho, mas já pensa em 

pegar aula no próximo ano novamente. O professor-agricultor informa que estudou 

até a 4a série na Escola Isolada da Laranjeira. Depois concluiu o Ensino 

Fundamental no supletivo, onde também cursa o Ensino Médio. 

Ele não recebeu nenhuma preparação específica para assumir a turma. 

Como não vai muito para Bom Retiro, tem pouco contato com a Secretaria de 

Educação. Vai até lá apenas para entregar as notas e trazer merenda. Uma única 

vez ele recebeu ajuda para abastecer a motocicleta. Ele traz mais alimentos não 

perecíveis para preparar a merenda, entre eles biscoitos, leite de caixinha e outros 

produtos secos. Há apenas vinte dias é que chegou a geladeira na Escola. 

Na sala, em meio aos móveis antigos, se destaca um armário novo que 

receberam este ano. Ele fica ao fundo da sala, ao lado da mesa do professor, e 

guarda alguns dos livros que chegaram no início do ano. 

Segundo o professor, os pais participam quando chamados, mas neste ano, 

só conseguiu fazer uma reunião com eles, ao final do segundo bimestre. 

As crianças costumam brincar nos arredores da Escola, mas neste dia não 

poderiam sair da sala por causa de uma família de vespas que se instalou na 

cumunheira do telhado. No final de semana o Professor irá retirá-la com mais 

segurança. Enquanto isso, as crianças ficam em silêncio o máximo possível, pois 

sabem que fazer barulho pode ser perigoso.            
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O Professor conta também que a Escola nem sempre funcionou neste local. 

Ficava mais para cima. Ele acredita que faz mais de dez anos que foi reconstruída 

onde está atualmente, bem em frente à Igreja de grandiosas festas58.  

4.2 As muitas faces do pinhão: ouvindo as comunidades 

Também com o objetivo de levantar dados que suscitassem o debate e 

apoiassem a problematização da Educação dos povos do campo de Bom Retiro, 

conversamos com moradores de algumas comunidades rurais e com professoras 

aposentadas que trabalharam nas Escolas Isoladas e testemunharam o processo de 

nucleação. Tentamos oportunizar o protagonismo dos sujeitos que constroem a 

História e são testemunhos dela. Ver a comunidade rural, seus modos de vida e 

suas transformações a partir do olhar das próprias pessoas que compõem essa 

realidade.   

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas. Elas serão depositadas 

no arquivo documental da UNIPLAC. Em muitos momentos o tom é de denúncia, em 

outros, de saudade, e às vezes até de conformidade diante da explicação imposta: é 

lei. 

Conversas demoradas, nas casas das pessoas, regadas a um café com 

mistura, não raro iniciavam com falas incorporadas do discurso oficial: fechou porque 

no interior tem cada vez menos aluno, melhorou, agora os ônibus pegam as crianças 

na porta de casa, as professoras não têm mais que fazer a merenda, fica melhor de 

trabalhar com uma série só. Mas com o passar das horas, outras falas contradizendo 

estas começavam a surgir: desde o votar era na Escola, agora ficamos sem nossa 

urna, é menos uma coisa pro lugar, para que levar essas crianças nesses ônibus 

para a cidade, né?, eles parece que aprendiam mais porque um ficava de ‘butuca’ 

no que a professora tava ensinando pros outros, e assim por diante.     

Nossos “pinhões” – na analogia que fizemos com a realidade – têm muitas 

faces. Ouvindo as pessoas pudemos conferir que as histórias têm vários lados, nem 

sempre coincidentes, pois a realidade é tridimensional e contraditória. Daí a 

importância de situarmos no tempo e no espaço os depoimentos. 

                                                 
58 No ano de 2007 a Escola Isolada Barreiros foi fechada, e o transporte escolar começou a ir até lá 
pegar as crianças.  



 117

Outra constatação foi que a riqueza de detalhes nas informações – 

principalmente datas – vai se perdendo ao longo do tempo. Já se passou uma 

década desde o processo de nucleação das Escolas e algumas informações foram 

se desencontrando ou deslocadas na linha do tempo. Com isso, percebemos o 

quanto esta pesquisa pode ser importante para a história da Educação em nossa 

região e pode contribuir para o estudo sobre a Nucleação Escolar no Brasil. 
Sabemos da responsabilidade com os dados encontrados, que devem 

contribuir para que as memórias das Escolas Isoladas, e do processo de Nucleação, 

não se percam por completo. Assim como as memórias pessoais – reveladoras de 

um cenário de tempos idos, que parece a ninguém interessar mais e acabam 

restritas às lembranças de quem as viveu – que correm o risco de serem 

esquecidas. Daí a importância dos registros. “Articular historicamente o passado não 

significa conhecê-lo ‘como ele de fato foi’. Significa apropriar-se de uma 

reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo” (BENJAMIN, 1994, 

p. 224). Sabemos que narrativas não estão presas a um presente funcional, mas 

ganham vida nas vozes de quem as rememora e na imaginação de quem as ouve. 

Eis o sentido inesgotável da narrativa. 

 

Nesta fase da pesquisa foram entrevistadas as seguintes pessoas:  
Marilene Cabral, residente em Soledade. Professora aposentada, trabalhou 

na Escola da Soledade, que ficava no terreno da sua casa. No Processo de 

Nucleação foi para o Núcleo do Cambará, onde se aposentou. Sua mãe foi a 

primeira professora formada do lugar e trabalhou a maior parte da vida na Escola da 

Soledade. Hoje, a filha de Dona Marilene (Neninha) é merendeira no Núcleo do 

Cambará. 

Ivandina Branger Goedert, residente em Campo Novo do Sul. Líder 

comunitária. Sua casa fica ao lado da Igreja e ao lado de onde ficava a Escola. É 

uma referência na Comunidade, sempre foi muito envolvida com as atividades da 

Igreja e procura ajudar os vizinhos em todas as festas. 

Terezinha Althoff Cabral, atualmente residindo no Bairro Capistrano em Bom 

Retiro. Professora aposentada, trabalhou a maior parte do tempo na Escola Isolada 

Negrinha, Comunidade do João Paulo, onde morava. Com o Processo de Nucleação 

precisou mudar-se para a Praça. Então ficou trabalhando na APAE (Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais – Escola Especial), até se aposentar.  
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Cleusa Aparecida Xavier, reside na Comunidade do Pinguirito (município de 

Alfredo Wagner), onde trabalha na agricultura, mas mantém uma casa no Bairro 

Capistrano desde que foi transferida para Bom Retiro. Professora aposentada, 

trabalhou na Escola da Guarda Velha. Antes do Processo de Nucleação já cumpria 

20 das suas 40 horas/aula no Colégio Alexandre de Gusmão. Com a Nucleação, foi 

para a APAE, onde se aposentou. 

Orico Júlio da Cruz e sua esposa Anida da Cruz, residentes em Paraíso da 

Serra. Líderes comunitários. São proprietários do bar localizado em frente à Igreja, 

nas proximidades do Núcleo. Eles ficam com a chave da Igreja e a abrem para 

visitação dos turistas que lá chegam. Na casa deles também está instalada a central 

dos ramais telefônicos. São tidos como referência na Comunidade. 

 

Por encaminhamentos metodológicos, nem todos os depoimentos serão 

incorporados ao trabalho. Afinal, a entrevista num clima de conversa não tem limites, 

vai caminhando a outros assuntos, que também fazem parte do universo subjetivo 

das pessoas e das comunidades. Cabe lembrar, contudo, que eles ficarão 

registrados – ainda que informalmente – como memórias que revelam vidas, 

histórias, sofrimentos, alegrias, saberes, fazeres... 

Ainda que tenhamos optado por não apresentar neste texto a transcrição 

integral das entrevistas, elas são tomadas como base – assim como as narrativas – 

para as discussões que apresentamos posteriormente. 

Passados vários meses, no início do mês de outubro de 2007, retornamos 

às casas dos entrevistados, apresentando-lhes o processo do trabalho: a transcrição 

das entrevistas, os textos já elaborados com os elementos por eles fornecidos e o 

termo de consentimento. Foi muito interessante perceber a satisfação das pessoas 

ao verem expostos depoimentos de sua autoria. Saberes que nem sempre são 

reconhecidos como tal, e que agora dividem espaço com citações de autores de 

estudos acadêmicos.  

Conforme nossos entrevistados, desde o dia da entrevista, de vez em 

quando pensavam: como será que deu aquele trabalho da Adriana?. Os sujeitos da 

pesquisa não são meros informantes. A pesquisa interfere em suas vidas à medida 

que suas memórias e reflexões são incentivadas a virem à tona. É responsabilidade 

do pesquisador dar continuidade a esse processo, caso contrário a pesquisa estará 

baseada numa “exploração” de informações. 
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Por diversas vezes, nessas andanças, nos sentimos como um “caxeiro 

viajante”, que leva notícias de um lado a outro. As pessoas acabavam vendo não 

somente as suas, mas todas as fotografias da pesquisa e, curiosas, perguntavam 

sobre outras comunidades, outros Núcleos. Só então percebemos que nem todos 

conhecem outros lugares além da localidade onde residem e da sede do município. 

Entre as professoras, quase sempre a curiosidade era sobre a estrutura e 

funcionamento das outras Escolas, inevitavelmente comparadas com as suas 

condições de trabalho.  

 



5 A MATA: EM MEIO AS ARAUCÁRIAS TRANSITAM COMPLEXIDADES E 
CONCEITOS 

Pesquisar apenas para constatar uma suposta realidade não é nosso 

objetivo. Qualquer discussão mais apurada precisa ser alimentada por algumas das 

produções teóricas já existentes, que se aproximam do nosso tema de estudo. 

Sendo assim, iniciamos este capítulo com uma contextualização do que é Educação 

do Campo, partindo da concepção de um Projeto de Educação do Campo e, em 

seguida, discutimos alguns dos principais conceitos que se entrelaçam com nossa 

pesquisa: a relação campo/cidade, as identidades, a cultura, o desenraizamento e, 

essencialmente, as relações destes com a Educação. 

5.1 A Educação do Campo 

Atualmente, grande parte das crianças e adolescentes do meio rural tem 

acesso à Escola. Mas nos lembra Caldart (2004, p. 27) que: 

Tratar do direito universal à educação é mais do que tratar da presença de 
todas as pessoas na escola; é passar a olhar para o jeito de educar quem é 
sujeito deste direito, de modo a construir uma qualidade de educação que 
forme as pessoas como sujeitos de direitos, capazes de fazer a luta 
permanente pela sua conquista. Neste sentido, a experiência dos 
movimentos sociais na formação da consciência do direito precisa ser 
recuperada e valorizada pela Educação do Campo. (grifos da autora) 

A Educação do Campo é gerada nos movimentos sociais e se insere no 

contexto da agricultura familiar, reconhecendo e valorizando a diversidade cultural e 

os diferentes saberes. Ultrapassando as paredes da Escola, se contrapõe ao projeto 

capitalista de desenvolvimento baseado na mecanização e na agroindústria 

monocultora e excludente.  

Sobre a importância do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra) nesse processo, escreve Conceição Paludo: “acredito ser possível dizer que 

uma das mais importantes ressignificações do papel da educação no MST, enquanto 
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um Movimento social, nestes novos tempos, tenha sido a de impulsionar a 

Articulação por uma Educação no e do Campo” (2006, p. 29).  

A Educação do Campo agrega novas possibilidades e esperança em um 

novo jeito de realizar a Educação dos povos do campo. É elaborada coletivamente 

na proposição de um novo projeto que resulte em uma sociedade, mais justa, 

igualitária e humana. Carrega uma história de lutas originada e alimentada pelos 

movimentos sociais e solidariamente estendida a todos os sujeitos sociais que vivem 

“no” e “do” campo. 

No movimento de debate e contestação da política de educação rural, 
empreendido pelos movimentos sociais do campo, emerge uma nova 
concepção de educação, denominada educação do campo, cuja essência 
se encontra na demanda de uma política pública orientada pelos próprios 
trabalhadores do campo. (SOUZA, 2007, p. 447, grifos da autora) 

Esse Projeto de Educação do Campo vem abrindo caminhos para que, pela 

primeira vez na história, se pense a Educação daqueles que vivem no campo a partir 

deles próprios. Garantir o acesso à Escola pode parecer um avanço, mas não é a 

solução do problema. Faz-se necessário reconhecer que o espaço em que se dá o 

cumprimento desse “direito de todos e dever do Estado e da família”59 é social, 

cultural, econômico e político, portanto, influenciado por interesses e ideologias.    

  Um marco histórico, no sentido de reconhecer as diversidades, foi a 

aprovação, em 04 de dezembro de 2001, das Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo, na Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação, sob o parecer no 36/2001, a partir do texto da 

Relatora Edla de Araújo Lira Soares. Legislação regulamentada na Resolução 

CNE/CEB no 1, de 03 de abril de 2002. 

Na apresentação da segunda edição do livreto que divulga as Diretrizes, 

publicado pelo Grupo Permanente de Trabalho de Educação do Campo (GPT), em 

2004, o Secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD60), Ricardo Henriques, afirmava: 

                                                 
59 Art. 205 da Constituição da República Federativa do Brasil 1988. 
60 Órgão criado em julho de 2004, na primeira gestão do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, 
pensando “no enfrentamento das injustiças existentes nos sistemas de educação do País” e na 
valorização da diversidade da população brasileira. Agrega temas como: alfabetização e educação de 
jovens e adultos, educação do campo, educação ambiental, educação escolar indígena e diversidade 
étnico-racial.  
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A instituição das Diretrizes resulta das reivindicações históricas e mais 
acentuadas na última década, por parte das organizações e movimentos 
sociais que lutam por educação de qualidade social para todos os povos 
que vivem no e do campo, com identidades diversas, tais como, Pequenos 
Agricultores, Sem Terra, Povos da Floresta, Pescadores, Quilombolas, 
Ribeirinhos, Extrativistas, Assalariados Rurais. (MEC, 2004) 

Podemos perceber, portanto, que o termo “Educação do Campo” não está 

encerrado nele mesmo. E por mais que alguns teóricos afirmem que esse é ainda 

um termo “em disputa”, por julgarem que ele não contempla outras populações 

(ponto de vista que discordamos), a própria Conselheira Relatora das Diretrizes o 

utiliza no texto do Parecer, afirmando que: 

A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, 
tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das 
minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços 
pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido 
mais do que um perímetro não-urbano, é um campo de possibilidades que 
dinamizam a ligação dos saberes humanos com a própria produção das 
condições da existência social com as realizações da sociedade humana 
(CNE/CEB, Parecer no 36/2001, ibidem).  

Além da diferença de nomenclatura que separa a antiga Educação Rural da 

Educação do Campo, são profundos os marcos teóricos e ideológicos que as 

distinguem uma da outra. Como define Maria Antônia de Souza: 

A educação do campo tem sido caracterizada como um novo paradigma, 
que valoriza o trabalho no campo e os sujeitos trabalhadores, suas 
particularidades, contradições e cultura como práxis, em contraponto ao 
paradigma da educação rural, vinculado aos interesses do agronegócio, do 
capitalismo agrário e, conseqüentemente, ao fortalecimento das políticas de 
esvaziamento do campo. (SOUZA, 2007, p. 447) 

Tentaremos apresentar alguns dados das origens históricas e políticas do 

Movimento de Educação do Campo, apenas a título de contextualização, não 

ousando dar conta de reconstituir uma História que por si só mereceria uma 

pesquisa.  

Essa inquietação com a problemática da Educação dos povos que vivem no 

campo - a falta de cuidado com a complexidade que envolve o processo educacional 

em uma comunidade que vive da agricultura familiar, a falta de identificação cultural 

das Escolas e seus conteúdos com os sujeitos sociais do campo, com sua história e 

seu modo de viver, e as poucas condições materiais da Escola - fomentou debates 
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nos movimentos sociais, em especial os do campo, que sentiam as dificuldades nos 

próprios assentamentos para alcançar uma Educação de qualidade, contextualizada 

na realidade dos seus sujeitos.  

Para enfrentar essa situação os movimentos sociais ligados às causas dos 
camponeses e pela reforma agrária criaram uma Articulação Nacional Por 
uma Educação do campo, composta de movimentos sociais, organizações 
não governamentais, universidades, representantes de órgãos públicos que 
defende uma educação para as populações que vivem no/do campo. 
(BATISTA, 2006, p. 8) 

A luta para a construção do direito dos sujeitos sociais do campo à 

Educação de qualidade foi se intensificando a partir do final dos anos 90. Em julho 

de 1998 foi realizada a I Conferência Nacional “Por Uma Educação Básica do 

Campo”, na cidade de Luziânia, Goiás. A idéia da Conferência surgiu durante o I 

Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (I ENERA), em 

julho de 199761. A Conferência foi preparada nos estados através de encontros, o 

que mostra sua preocupação em garantir a participação popular na construção 

coletiva de propostas. Além dos textos escritos previamente pelas entidades 

promotoras62, a fim de subsidiar o debate, muitas produções teóricas seriam 

germinadas a partir de então.  

Em novembro de 2002 foi realizado, em Brasília, o Seminário Nacional Por 

Uma Educação do Campo. Já com as “Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo” aprovadas, a Declaração coletiva escrita a partir do 

evento descreve a legislação como uma conquista do Movimento e reafirma as 

principais convicções e linhas de ação para continuar a caminhada. 

Nutridos pelos encontros e, ao mesmo tempo, os alimentando e 

testemunhando o processo, muitos textos foram produzidos. Eles estão publicados 

em cinco cadernos da “Coleção Por Uma Educação Básica do Campo” produzidos, 

respectivamente nos anos 1999 (os dois primeiros), 2000, 2002 e 2004. As 

mobilizações prosseguiram e, em agosto de 2004, aconteceu a II Conferência 

Nacional Por Uma Educação do Campo. 

                                                 
61 Os dados aqui apresentados foram retirados dos próprios textos do Movimento, publicados em 
ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004. 
62 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra – MST, Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, Organização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e Cultura – UNESCO e Universidade de Brasília – UnB. 
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A luta do Movimento, baseada num novo projeto de sociedade, foi 

conquistando espaço e, principalmente com a aprovação das Diretrizes, se 

consolidou na sociedade brasileira. Com isso, se ampliou contemplando também os 

moradores do campo que não estão envolvidos nos movimentos sociais. O desafio 

seria então a materialização dessas Diretrizes63. Mesmo garantida em lei, a 

transformação da triste realidade da Educação do Campo no Brasil exigia (e 

continua a exigir) um processo de mobilização dos sujeitos por ela envolvidos. 

Educadores e dirigentes municipais, muitas vezes ainda com preconceitos em 

relação aos movimentos sociais, e tão bem convencidos pelo discurso oficial do 

sistema, precisariam tomar conhecimento desse Movimento, das suas lutas, das 

Diretrizes e, principalmente, acreditar que a realidade pode ser transformada.  

Em junho de 2006, por meio da Coordenação Geral de Educação do Campo 

(da SECAD), o MEC promoveu o “Seminário de Educação do Campo da Serra 

Catarinense”. Realizado em Lages/SC, teve como entidades executoras o Centro 

Vianei de Educação Popular e a Universidade do Planalto Catarinense. Neste ano 

de 2007, dando prosseguimento ao projeto, vem sendo realizada a segunda edição 

do Seminário. Direcionada aos docentes das Redes Municipais de Ensino da Serra 

Catarinense, divide-se em quatro pólos e ocorre em quatro encontros mensais. 

Confirmando a proposta de formação continuada, envolve estudos, reflexões e 

debates em grupos menores. Em paralelo, é realizado um trabalho de formação com 

os gestores municipais. Ambos os projetos vêm sendo desenvolvidos pelo Centro 

Vianei de Educação Popular, com verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (MEC), e buscam fomentar discussões para construir e disseminar uma 

nova compreensão sobre a Educação do campo. 

5.2  A Educação: o capital ou a emancipação humana? 

Já dizia Paulo Freire que “para que a educação não fosse uma forma política 

de intervenção no mundo era indispensável que o mundo em que ela se desse não 

                                                 
63 Conforme Antônio Munarim (em palestra no II Seminário de Educação do Campo da Serra 
Catarinense, dia 14/08/2007, em Lages/SC), quando Lula assumiu a Presidência da República, logo 
enfrentou a “Marcha das Margaridas”: mulheres agricultoras reivindicando que o governo 
“desengavetasse” as Diretrizes. Assim foi criada a Coordenação Geral de Educação do Campo na 
SECAD/MEC, da qual ele foi o primeiro coordenador.  
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fosse humano” (1996, p. 125). A Educação se faz campo de disputa porque as 

classes dominantes estão cientes de que sua hegemonia seria ameaçada se aos 

sujeitos fossem permitidos processos de conscientização (ibidem, 2005). 

Para Frigotto (2002, p. 65): 

O patrimônio natural e científico e os processos culturais e educativos não 
podem estar subordinados ao mercado e ao capital, mas ao conjunto de 
direitos que configuram a possibilidade de qualificar a vida de todos os 
seres humanos. A educação, nesta perspectiva, é elemento crucial no 
processo de emancipação da classe trabalhadora e de estabelecer práticas 
sociais comprometidas com a dignidade e a vida de todos os seres 
humanos. 

Acreditamos que a Educação pode, e deve, ser capaz de romper com o 

discurso ideológico que tenta anestesiar as mentes, confundir a curiosidade e 

distorcer a percepção dos acontecimentos (FREIRE, 1996). Por isso, baseamos 

nossa concepção de Educação em Gramsci, que vê no processo educativo não 

apenas o “reflexo” da interferência do Estado na manutenção da ideologia 

dominante, mas também a possibilidade de transformar as massas, pela construção 

de novos sujeitos sociais (SEMERARO, 2001). A partir desse marco teórico-

conceitual, buscamos construir algumas reflexões sobre a relação entre o capital e a 

Educação, o Estado neoliberal e a Nucleação escolar.  

Em nossa sociedade capitalista vivemos “num paradoxo do progresso 

tecnológico, a cada dia estamos mais informados e mais manipulados” (GALEANO, 

2007, p. 44). A parcela de contribuição da Educação nesse modelo de sociedade é 

formar trabalhadores e não permitir que algo atrapalhe a manutenção do 

pensamento hegemônico. 

A hegemonia significa que o Estado capitalista não baseia o seu poder 
apenas na força, na pura repressão aos seus adversários, embora a 
repressão não seja extinta.  Para que grupos dominantes obtenham o 
consenso na sociedade, eles permitem que os grupos subalternos se 
organizem e expressem seus projetos sociais e políticos. Com isso, vão se 
constituindo mediações entre a economia e o Estado, que se expressam na 
sociedade civil: o partido político, o sindicato, a imprensa, a escola. (DORE, 
2006, p. 337) 

Exemplo dessa manipulação opressora, que faz com que as pessoas 

tenham apenas o direito de consentir (CHOMSKY, 2004), são os desmandos dos 

governos neoliberais que, em nome da tentativa de pagar a “dívida externa” de seu 
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país, o entregam – por meio da privatização – aos países que dominam o mundo 

economicamente, na figura de suas multinacionais. Eduardo Galeano, em 2001, faz 

severa crítica à onda de privatizações promovida na década de 90 e à obediência 

dos países latinos a órgãos como FMI (Fundo Monetário Internacional) e Banco 

Mundial. Na “venda” dos países para pagamento da dívida externa, “talvez a 

América Latina jamais tenha sofrido um esbulho político comparável ao da década 

passada (...) Os governos pedem permissão, fazem seus deveres e prestam 

exames: não diante dos cidadãos que votam, mas diante dos banqueiros que vetam” 

(2007, p. 99). 

As idéias de Gramsci já ressaltavam “a importância de um movimento 

intelectual que difunda novas concepções de mundo, capazes de elevar a 

consciência civil das massas populares e de produzir novos comportamentos para 

que elas não se submetam à direção do Estado capitalista” (DORE, 2006, p. 339). 

Assim, a classe trabalhadora não ficaria nas mãos de um sistema explorador que 

condiciona sua participação à sua produção: “a classe trabalhadora moderna, 

desenvolve-se: uma classe de trabalhadores, que vive somente enquanto trabalho e 

que só encontra trabalho enquanto o seu labor aumenta o capital” (MARX e 

ENGELS, 1998, p. 19). 

Segundo Rosemary Dore (2006), Gramsci superou o pensamento vigente de 

que nada poderia ser feito, ao perceber que a Educação também alimentava a 

hegemonia do Estado capitalista e não era apenas o seu reflexo. 

 A crítica à leitura determinista do vínculo entre estrutura e superestrutura64 
permite a Gramsci realizar uma nova análise do Estado capitalista, na qual 
ressalta a importância da dimensão da cultura e da educação – da 
“superestrutura” – para a conquista e manutenção do poder. (DORE, 2006, 
p. 337)  

Para a autora, Gramsci investiga duas dimensões de organização da cultura: 

uma didática e outra organizativa. A didática “se refere aos métodos para organizar o 

pensamento, na qual se destaca o papel educativo da escola, no sentido de oferecer 

aos filhos das massas trabalhadoras condições para superar as enormes 

dificuldades em aprender a pensar” (DORE, 2006, p. 339). 

                                                 
64 A concepção marxista de sociedade se apropria da metáfora do edifício (MAGRONE, 2006), “na 
qual a estrutura constitui a base econômica da sociedade que condiciona a superestrutura, 
constituída pelas formas do Estado e da consciência social” (p. 356) 
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No pensamento de Magrone (2006) a Escola, mesmo sendo instituição do 

Estado – para ele, sociedade política – é atravessada por conflitos da sociedade 

civil: 

Sob certo aspecto, a autonomia da escola, que enseja uma participação 
mais ativa dos pais e dos atores locais na vida escolar, pode constituir um 
vetor de vitalização de sua dinâmica interna. Especialmente em sistemas 
educacionais centralizados, a forte unificação e sistematização de suas 
partes tendem a inibir a participação dos interesses locais em cada unidade 
de ensino, privilegiando com isso as decisões do centro político. 
(MAGRONE, 2006, p. 367) 

Sendo assim, o Estado neoliberal pode forjar uma participação comunitária, 

permitindo ínfima autonomia na gestão das Escolas que, sem contemplar decisões 

estruturais, apenas ajuda a maquiar o seu autoritarismo (NEVES, 2002). 

Contudo, no caso da Nucleação Escolar o Estado sequer se preocupou em 

teatralizar uma participação da comunidade. Simplesmente decidiu, “deu as costas”, 

e se afastou do seio da comunidade, reforçando, com essa atitude, sua postura de 

inibir possíveis formas de participação da sociedade e, por que não dizer, de 

cobranças e reivindicações das comunidades. Na figura da Escola fechada, de certa 

forma o Estado se ausenta do espaço local, tornando-se um ente ainda mais 

invisível e distante para as pequenas comunidades rurais. O Estado neoliberal se 

retira como quem se exime de responsabilidades e dificulta ações que contribuam ao 

processo de emancipação humana, principalmente nas localidades onde a estrutura 

da Escola é (ou era) utilizada como espaço de articulação social e política. 

Talvez isso configure as entrelinhas de um projeto como a Nucleação 

Escolar. De forma autoritária e vertical, os neoliberais “vêm tentando, desde o início 

dos anos 90, refuncionalizar a escola em todos os seus níveis e modalidades de 

ensino, de modo a favorecer seus interesses imediatos, reforçando, via educação 

escolar, o caráter privado do Estado brasileiro” (ibidem, p. 173). Se para o Estado 

capitalista o sistema financeiro está em primeiro lugar, por que a Educação não 

estaria também a ele submetida? E, se ele precisa de trabalhadores competentes... 

que a escolarização básica seja de acesso a todos. Se ele precisa de trabalhadores 

obedientes, que essa escolarização não os instigue a pensar. 

Frigotto (2006, p. 62), em crítica às privatizações executadas pelo Estado 

neoliberal que adotou o pensamento pedagógico do Banco Mundial e do mundo dos 

negócios como pensamento educacional do Estado, escreve: “trata-se, aqui, de 
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transformar a ideologia privada do capital, do mercado e dos homens de negócio, 

através dos parâmetros curriculares e dos processos de avaliação, em política oficial 

com força de norma ou lei para todos”. 

Para garantir a execução de tal propósito, o Estado neoliberal conta ainda 

com a desmobilização política dos professores, considerando que “boa parte do 

corpo docente presente nas escolas de hoje não participou das mobilizações dos 

anos 80, exigindo, pois, um grande esforço dos dirigentes sindicais, de fazerem-se 

entender junto a esta categoria profissional” (NEVES, 2002, p. 170). Necessário é 

lembrar, ainda, que nós professores somos também frutos de uma Educação 

formatada pelo Regime Militar a partir da década de sessenta do século passado, e 

ditada por organismos econômicos internacionais. 

Diante desse quadro, “a educação básica perde a sua dimensão de 

formação e construção humana e social e reduz-se ao ‘fator econômico’: formar as 

competências técnicas, específicas e gerais e as competências sociais que as 

empresas e os empresários estipulam” (FRIGOTTO, 2006, p. 64).  

Com olhar atento para não cair nem nas ciladas do discurso fatalista e 

imobilizante (FREIRE, 1996) nem no pensamento romântico, segundo o qual as 

coisas podem ser transformadas de uma hora para outra, mas acreditando, como 

Paulo Freire, que “o mundo não é. O mundo está sendo” (ibidem, p.85), afirmamos 

que a Educação pode gerar mudanças profundas – ainda que lentas – na estrutura 

de nossa sociedade.  

Para Semeraro (2001, p. 251), Gramsci “está convencido, na verdade, de 

que as insuficiências das classes subalternas podem ser superadas por um intenso 

trabalho de educação e pela capacidade de organização e de elaboração duma 

proposta superior à hegemonia estabelecida”.   

Paulo Freire nos mostra que a Educação é tarefa bem mais ampla que a 

simples transmissão de conteúdos e desenvolvimento de competências técnicas. A 

Educação deve contribuir para que homens e mulheres possam exercer seus 

direitos e questionar, também no plano das idéias, o sistema ao qual estamos 

submetidos: 

Eu nunca me esqueço de uma frase linda de um educador, alfabetizador, 
um camponês sem-terra, de um assentamento enorme do MST, no Rio 
Grande do Sul, aonde eu fui: “Um dia, pela força de nosso trabalho e de 
nossa luta, cortamos os arames farpados do latifúndio e entramos nele; mas 
quando nele chegamos, descobrimos que existem outros arames farpados, 
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como o arame da nossa ignorância, e então ali eu percebi, melhor ainda, 
naquele dia, que quanto mais ignorantes, quanto mais inocentes formos 
diante do mundo, tanto melhor para os donos do mundo, e quanto mais 
sabidos, no sentido de conhecer, tanto mais medrosos ficarão os donos do 
mundo”. (FREIRE, 2004, p. 203)    

Contudo, como a Educação também pode ser usada como campo de 

consolidação do pensamento hegemônico, por meio de práticas educativas 

alienantes, 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e 
todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de 
assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter 
raiva porque capaz de amar. (FREIRE, 1996, p. 46) 

   Nosso mestre complementa, afirmando que se almejamos essa prática 

educativa progressista, a questão da identidade cultural precisa ser tratada com 

atenção. Afinal, assumir uma posição de sujeito no mundo implica situar-se histórica 

e territorialmente como produtor de cultura: “sendo os homens seres em ‘situação’, 

se encontram enraizados em condições tempo-espaciais que os marcam e a que 

eles igualmente marcam” (FREIRE, 2005, p. 118). 

Compreendemos, portanto, que uma Educação significativa, uma vez que 

emancipatória, não será alcançada com uma proposta universalista, sem espaço 

para os saberes locais, muito menos em uma que tenha como base uma realidade 

urbano-industrial. Falamos de Educação humanista e de modo amplo, como 

responsabilidade de toda a humanidade pelos que chegam neste mundo. No sentido 

atribuído por Hannah Arendt: 

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante 
para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da 
ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos 
jovens. A educação é, também, onde decidimos se amamos nossas 
crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a 
seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade 
de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em 
vez disso com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. 
(ARENDT, 2005, p. 247) 

  Depois dessa breve reflexão sobre as bases – quase sempre ocultas – que 

têm alicerçado nossas práticas educativas e afirmar qual nossa concepção de 
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Educação, fica a pergunta: que elementos teórico-metodológicos podem contribuir 

para uma Educação transformadora? 

Nos baseamos nos autores da Articulação Nacional Por Uma Educação 

Básica do Campo para afirmar que a escolarização do povo do campo deve se 

constituir numa: 

Educação que garanta o direito ao conhecimento, à ciência e à tecnologia 
socialmente produzidas e acumuladas. Mas também que contribua na 
construção e afirmação dos valores e da cultura, das auto-imagens e 
identidades da diversidade que compõe hoje o povo brasileiro do campo. 
(ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004, p. 14) 

Acreditamos que a Escola do Campo não pode se contentar em transmitir 

conteúdos que, da maneira como são desenvolvidos, não fazem sentido na vida dos 

alunos. Ao mesmo tempo, precisa ter cuidado para não cair na armadilha do 

localismo, restringindo-se à valorização dos saberes populares sem estabelecer 

diálogo entre saberes científicos e universais. É possível estabelecer um equilíbrio 

que evite polarizar a questão, garantindo o acesso – reflexivo e crítico – ao 

conhecimento historicamente elaborado pela humanidade e suas relações com os 

conhecimentos da vida cotidiana do campo. “A escola tem que ser local, como ponto 

de partida, mas tem que ser internacional e intercultural, como ponto de chegada” 

(GADOTTI, 2000, p. 41). 

A questão, ao nosso pensar, não deve ficar somente na discussão entre 

local e global, mas em que medida os conteúdos desenvolvidos na Escola assumem 

algum significado na vida das crianças. Até que ponto elas conseguem relacioná-los 

as suas vidas para que, contextualizados, possam ser apropriados com consciência. 

Simone Weil cita o exemplo de um “pequeno camponês” que, pelo fato de ir à 

Escola, sabe repetir algumas frases decoradas sobre o Sistema Solar, quando, no 

entanto, “esse sol de que lhe falam na aula não tem, para ele, nenhuma relação com 

o sol que vê” (WEIL, 1996, p. 414). Ele não pode compreender, porque foi arrancado 

do universo que o cerca. 

É importante ressaltar que tratamos aqui de uma Educação que transcende 

à Escola, conscientes de que o sistema se apropriou da Educação e a delegou à 

Escola, como se a escolarização fosse a única fonte de difusão dos saberes, e que 

isso faz parte do esforço em manter a hegemonia. 
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O controle sobre o saber se faz em boa medida através do controle sobre o 
quê ensina, de modo que, através da educação erudita, da educação de 
elites ou da educação “oficial”, o saber oficialmente transforma-se em 
instrumento político de poder. (BRANDÃO, 2001, p. 102, grifos do autor)  

Mesmo diante dessa constatação, acreditamos na Educação escolar que, 

por meio da conscientização e do trabalho crítico com os conteúdos, pode 

transformar os sujeitos e, assim, contribuir com uma mudança estrutural na 

sociedade. 

Conforme Hannah Arendt, somente em nome do que é revolucionário é que 

a Educação deve ser conservadora: 

Para preservar o mundo contra a mortalidade de seus criadores e 
habitantes, ele deve ser, continuamente, posto em ordem. O problema é 
simplesmente educar de tal modo que um pôr-em-ordem continue sendo 
efetivamente possível, ainda que não possa nunca, é claro, ser assegurado. 
Nossa esperança está pendente sempre do novo que cada geração aporta; 
precisamente por basearmos nossa esperança apenas nisso, porém, é que 
tudo destruímos se tentarmos controlar os novos de tal modo que nós, os 
velhos, possamos ditar sua aparência futura. Exatamente em benefício 
daquilo que é novo e revolucionário em cada criança é que a educação 
precisa ser conservadora; ela deve preservar essa novidade e introduzi-la 
como algo novo em um mundo velho, que, por mais revolucionário que 
possa ser em suas ações, é sempre, do ponto de vista da geração seguinte, 
obsoleto e rente à destruição. (ARENDT, 2005, p. 243) 

Uma Educação que contribua para a emancipação dos sujeitos passa pela 

“necessidade de preservar na consciência dos ‘imaturos’ o que os ‘mais velhos’ 

consagraram e, ao mesmo tempo, o direito de sacudir e questionar tudo o que está 

consagrado, em nome do que vem pelo caminho” (BRANDÃO, 2001, p. 110). 

Demerval Saviani (2005) cita uma pedagogia revolucionária que, para ele, 

deve estar centrada na igualdade entre os homens: 

Busca converter-se, articulando-se com forças emergentes da sociedade, 
em instrumento a serviço da instauração de uma sociedade igualitária. Para 
isso, a pedagogia revolucionária, longe de secundarizar os conhecimentos 
descuidando de sua transmissão, considera a difusão de conteúdos, vivos e 
atualizados, uma das tarefas primordiais do processo educativo em geral e 
da escola em particular. (p. 65) 

Contudo, não é pela igualdade no sentido de homogeneidade que lutamos. 

Boaventura de Souza Santos, citado na “Cartilha da Acessibilidade”, afirma que 

“temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito a 

sermos diferentes, quando a igualdade nos descaracteriza” (MINISTÉRIO PÚBLICO 



 132

FEDERAL, 2004). Desejamos, portanto, reforçar que, ao assumir o pensamento de 

Demerval Saviani descrito acima, não deixamos de considerar a importante 

presença das identidades coletivas e constantemente elaboradas, nem da 

diversidade cultural. 

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

apresentam essa questão em dois de seus artigos. No Artigo 2o, Parágrafo Único: 

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, 
na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos 
sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas 
questões à qualidade social da vida coletiva no País. (CNE/CEB, 2002, in: 
MEC, 2004) 

Por estas linhas percebemos o forte significado social da Escola do (e “no”) 

Campo. Ela deve estimular a conscientização política dos educandos e, dessa 

maneira, contribuir na luta para que os avanços tecnológicos (que possam melhorar 

a qualidade de vida) se estendam às comunidades rurais.  

Também no Artigo 13o, Parágrafos I e II, as Diretrizes apontam para 

propostas pedagógicas capazes tanto de valorizar a diversidade cultural quanto de 

permitir o acesso ao conhecimento universal. 

O documento “Plano Nacional de Educação – Proposta da Sociedade 

Brasileira” (1997) em pelos menos duas passagens se refere a essa questão. Na 

primeira, apresenta preocupação em garantir acesso ao saber universal: 

A organização curricular no ensino fundamental e médio terá uma base 
comum nacional que contemple conteúdos mínimos fixados pelo Conselho 
Nacional de Educação, com vistas a assegurar a apropriação do saber 
básico por todas as camadas sociais (p. 30).  

E em seguida, afirma a importância de valorizar a diversidade: 

Garantir a organização de currículos que assegurem a identidade do povo 
brasileiro, o desenvolvimento da cidadania, as diversidades regionais, 
étnicas, culturais, articulados pelo Sistema Nacional de Educação. Incluindo, 
nos currículos, temas específicos da história, da cultura, das manifestações 
artísticas, científicas, religiosas e de resistência da raça negra, dos povos 
indígenas, e dos trabalhadores rurais, e suas influências e contribuições 
para a sociedade e a educação brasileiras. (ibidem, p. 32) 
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 Voltando à pedagogia revolucionária, ela entende que a Educação tem uma 

relação dialética com a sociedade (SAVIANI, 2005). Deixa de lado o pensamento 

que já criticamos anteriormente, da Educação como única a determinar 

transformações sociais e, de forma crítica, reconhece que ao mesmo tempo em que 

a influencia, a Educação é igualmente condicionada pela estrutura social. Ainda 

segundo Demerval, “é preciso retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a 

discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares” (ibidem, p.31). 

Nesse sentido, o papel de uma teoria crítica da Educação é oferecer “sustância 

concreta” a essa luta, não permitindo que ela seja apropriada (e desvirtuada) pelos 

interesses dominantes. 

5.3 Relação Campo / Cidade: complexidades 

Há quem diga que o campo como espaço de relações de vida e moradia 

está prestes a acabar e restará apenas como espaço de produção econômica. 

Outros dizem que o campo é um bom negócio para investimentos financeiros 

porque, com a correria da vida moderna, as pessoas cada vez mais buscam a 

tranqüilidade dos luxuosos condomínios rurais. Há ainda quem esqueça que a 

cultura é dinâmica e critique os moradores do campo, porque “não são mais os 

mesmos”, ou seja, diferem da imagem do “matuto” construída e cristalizada no 

imaginário capitalista. E, finalmente, há quem negue a existência do campo, 

tamanha a sua mestiçagem com a cidade. 

Diante das tensões que o assunto suscita, tentaremos construir algumas 

relações que permitam pensar campo/cidade hoje, contudo, sem esquecer dos 

contextos que engendraram essa separação.   

Do ponto de vista histórico, o modo de produção capitalista, pela sua própria 

origem urbana, promoveu – e se esforça em manter – um corte profundo entre o 

urbano e o rural. Se o primeiro foi eleito para sediar a fábrica, a modernidade e o 

desenvolvimento, o segundo ficaria então subordinado a esse sistema.  

José Eli da Veiga nos lembra que essa desigualdade, originada no passado, 

persiste ainda hoje e é ignorada. Para ele, as pessoas têm direito de acreditar na 

ficção de que o Brasil é urbano e que o nosso universo rural está em vias de 

extinção, “mas ninguém tem direito de desconhecer a imensa desigualdade que se 
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manifesta principalmente nas oportunidades, nas escolhas, nas opções e, 

sobretudo, nos direitos que podem ser efetivamente exercidos por essas duas partes 

da população” (VEIGA, 2003, p. 44). 

Essa é uma questão muito profunda na discussão sobre as políticas 

direcionadas ao campo. O discurso oficial ao divulgar estatísticas ilusórias reforça a 

idéia difundida pela ideologia dominante, de que o espaço rural está em processo 

crescente de esvaziamento. Veiga alerta para essa tendência perigosa de 

urbanização do Brasil, uma vez que a regra utilizada em nosso país para calcular a 

população urbana inclui os moradores de todas as sedes dos municípios. Inclusive 

aqueles com baixas taxas de densidade demográfica e onde predominam as 

atividades agrícolas.  

Com isso chegamos, no censo de 2000, ao índice de 81,2% de urbanização. 

Conforme Veiga (2003, p. 34), trata-se de um número ilusório, fictício, que nos 

permite ter milhares de “cidades imaginárias”. Sob outros recortes, poderíamos ver 

que “o Brasil essencialmente rural é formado por 80% dos municípios, nos quais 

residem 30% dos habitantes”, e não constituiríamos uma visão do Brasil rural como 

“mero resíduo”, cada vez menos povoado. 

A ilusão estatística, assim como a desvalorização do trabalho camponês ou 

da agricultura familiar, compõem uma tentativa de submeter este último ao projeto 

capitalista. Conforme Martins: 

O grande capital prefere, muitas vezes, assegurar que o camponês 
sobreviva, obrigando-o a modernizar-se, isto é, a tornar-se um capitalista 
pequeno ou um trabalhador que vive como trabalhador, mas que produz 
como pequeno capitalista para o capital. (2002, p. 88)   

O camponês faz parte sim do projeto capitalista. Sua participação vem com 

sua força de trabalho, que deve estar sempre salvaguardada por uma sensação de 

insegurança diante de tantos implementos e técnicas modernas. Ainda que o 

pequeno produtor tente trabalhar de forma autônoma, raramente conseguirá 

sobreviver de sua produção. O sistema cria uma forma de dependência que o 

envolve desde os insumos até as inalcançáveis e caríssimas tecnologias. Na maioria 

das vezes não lhe resta outra opção a não ser trabalhar para o sistema, tornar-se 

fornecedor de produtos para as poderosas empresas do agronegócio e ver seu 

trabalho ser explorado, entregando quase de graça a sua produção.  
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Concordamos com Bernardo Fernandes (1999) quando este denuncia que 

hoje as tecnologias são produzidas para acentuar a dominação da agricultura 

capitalista sobre a agricultura familiar. O autor lembra ainda que “a modernização da 

agricultura capitalista, contraditoriamente, aumentou a produtividade e o 

desemprego” (p. 56). 

Seu Orico65 nos conta algumas das dificuldades encontradas por quem 

insiste em viver da agricultura familiar: 

Por causa de que a colônia hoje em dia, até falar bem a verdade, não tem 
valor. Eles não dão auxílio de nada, o governo não dá uma mãozinha de 
nada, o que puder tirar eles vão tirando, né. Mais um imposto, mais uma 
coisa... Então eles dizem: “ah, as coisa são bem mais fácil”! Tá, mas você 
sozinho ali, tendo um trator você planta, você colhe, você passa um “mata-
mata”, limpa a roça, você não põe a mão em nada. Mas você vai pagar as 
despesa, ali também fica em nada o lucro, né. O gasto é muito grande. Por 
causa que você colhia bem menos. Plantava menos, colhia menos. Mas 
aquilo ali só tinha teu serviço, né. E as outras despesa acabou-se. Não 
tinha, era só teu serviço. E hoje em dia, Deus ô livre. Ainda tava falando: 
digo, olha gente, do jeito que tá indo, se a cebola não melhora o preço, olha, 
vai dá mais ou menos um 30% dessas pessoa que plantou, quebradinha lá 
no banco.  

A desvalorização e a exploração do trabalho camponês desenvolvido em 

pequenas unidades familiares, não raro obrigam as famílias a entregar seus pedaços 

de terra a valores baixíssimos. Os donos dos meios de produção agradecem e vêem 

a valorização do seu capital através das rendas fundiárias. José de Souza Martins 

alerta: 

Na verdade, o que os grandes estabelecimentos estão claramente 
produzindo, ao manter, especulativamente, terras incultas em alta 
proporção, é renda fundiária e não lucro nem riqueza ou maior valor de 
produção. Estão interessados na elevação especulativa do preço da terra e 
na renda fundiária que daí resulta sem necessidade de maiores 
investimentos de capital. (...) A explicação não é completa nem correta se 
deixarmos de lado o fato de que a grande produção na agricultura, assim 
como a pequena, envolve a renda fundiária e a contradição que a renda 
apresenta na produção capitalista. (MARTINS, 1986a, p. 146)  

O processo cruel e mascarado de expulsão dos camponeses da terra e do 

trabalho na terra, segundo Bernardo, impulsiona os movimentos sociais na luta pela 

reforma agrária (FERNANDES, 1999). Para Martins (2002), a expulsão da terra 

promovida pelo capital faz do camponês “excedente populacional”: 

                                                 
65 Orico Júlio da Cruz, morador do Paraíso da Serra, entrevistado em 30/01/2007. 
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Historicamente, com o desenvolvimento do capitalismo, o camponês é 
condenado ao desaparecimento, à proletarização, à transformação em 
operário. Na relação com o camponês, o que o capital faz é tentar separá-lo 
dos meios de produção, convertê-lo em força de trabalho para o capital. 
(MARTINS, 2002, p. 83-84) 

   Afirma o autor ainda que, com a política de modernização do campo, o 

Estado não apenas comete injustiça expulsando da terra os trabalhadores rurais, 

como também “fortalece o latifúndio, que é fundamento do poder oligárquico e de 

uma concepção antimoderna de capitalismo, baseada na especulação imobiliária 

com terras improdutivas” (MARTINS, 2003, p.59).  

Uma das professoras entrevistadas em nossa pesquisa de campo cita como 

um dos motivos para a repentina diminuição de alunos na comunidade em que ela 

lecionava, o fato de a terra estar cada vez mais concentrada nas mãos de poucos: 

40 alunos... É, em 1997. E agora não tem mais criança lá! Não tem porque 
as famílias foram tudo embora. Êxodo rural, né? Daí uns compraram todas 
as terras; acho que tem dois só que tem terra lá... três. É, em dois anos 
acho que diminuiu uns vinte e poucos alunos.  

A Constituição Brasileira estabelece que a terra não pode ficar “parada”, 

improdutiva, apenas acumulando renda, pois, dessa forma, não cumpre sua função 

social: 

Art.184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de 
reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, 
mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com 
cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, 
a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em 
lei. (BRASIL, 1988) 

 No entanto, sabemos que a reforma agrária no Brasil acontece ainda a 

passos lentos, freados pelos burocratas, representantes da aristocracia rural 

latifundiária e empurrados – literalmente à força – pelos movimentos sociais.  

A lei determina aquilo que os sujeitos do campo sentem na pele. Em sua 

simplicidade, Seu Orico, do balcão do seu bar, acompanha as dificuldades de quem 

tenta sobreviver da agricultura, arrendando pequenos pedaços de terra alheias ou 

vendendo sua força de trabalho, enquanto outros têm mais terras do que podem 

nelas produzir. Com muito respeito, Seu Orico faz questão de afirmar que não tem 
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nada contra os grandes proprietários, apenas revela o desejo de que poderia ter 

mais moradores no lugar: 

Agora, só outra coisa, comparação, uma fazenda. Não vou dizer que eles 
são ruim pessoa, só que os empregado deles são pouco. Uma fazenda de 
5, 10, 20 milhão66, é duas, três pessoa, né. E se fosse “arrepartido” aquele 
terreno nuns três ou quatro dono, já tinha bem mais. Tinha bem mais gente 
pra trabalhar e eles inventavam uma coisa: um plantava um milho... Ó, só 
nessa fazenda aqui, é 35 milhão de terra. Então, daí, se fosse 35 milhão de 
terra, um milhão pra cada um, dava 35 família, né? E assim é só ele e mais 
dois, pra tudo aquelas terra lá. Que nem o outro, tá com uns 7 ou 8 milhão 
de terra aqui, mas tem dois empregado, dois morador. Então se fosse mais 
dividido, assim, né...  

  O município de Bom Retiro chega a ter uma propriedade que, segundo 

alguns moradores, tem 60 milhões de acres. Ela teria sido concedida por um 

governante aos seus parentes nos tempos em que era comum alguém “decretar” 

que de tal a tal ponto, as terras eram suas, a exemplo das sesmarias. 

À sociedade brasileira em geral, a “agricultura familiar camponesa” 

representa uma significativa forma de resistência. Fazemos questão de utilizar os 

adjetivos “familiar” e “camponesa”, justamente para reforçar esse sentido de defesa, 

quase uma teimosia em resistir a outro modelo de produção.  

Como conta Dona Marilene67, sobre a Comunidade da Soledade: 

Aqui eles plantam de tudo. Agora tão plantando aí é moranguinha, é cebola, 
é fumo, aqui tem uns vizinhos já tão fazendo uma plantação de caqui, mas 
acho que não vai dar, vai ter que tirar. Tem ameixa, milho, feijão, essas 
coisinhas eles plantam tudo. E de tudo um pouco (...) E tudo terra pequena.  

A expressão “agricultura familiar camponesa” é utilizada nos estudos de 

Martins (2003), revelando que o característico camponês não trabalha sozinho, mas 

também não é patrão: trabalha com a sua família. Apenas em épocas especiais, 

como a colheita, conta com trabalhos assalariados de outros. Também Fernandes 

(1999) fala da agricultura camponesa como aquela composta pelo trabalho familiar, 

apenas complementada pelo assalariamento temporário. 

Ao longo da História – não dissociados do projeto colonizador e capitalista – 

foram construídos estereótipos inferiorizando os moradores das áreas rurais. As 

                                                 
66 1 milhão de terras = 100 hectares. 
67 Dona Marilene Cabral, entrevistada em 09/01/2007. 
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características inerentes ao campo, ao serem submetidas a um olhar urbanocêntrico, 

foram depreciadas. 

Preocupa pensar que a Escola endossou e contribuiu para essa dominação 

econômica e cultural. Os moradores do campo foram assimilando e 

conseqüentemente transmitindo, ao longo das gerações, um sentimento de 

inferioridade construído pela sociedade dita urbano-industrial, e legitimado também 

por meio da Educação. Roseli Caldart aponta a auto-estima como um dos aspectos 

que a Escola deveria trabalhar no cultivo de identidades: “em muitas comunidades 

camponesas existe um traço cultural de baixa auto-estima acentuado, fruto de 

processos de dominação e alienação cultural muito fortes, que precisam ser 

superados em uma formação emancipatória dos sujeitos do campo” (2004, p. 43). 

Não podemos deixar a Educação a serviço de um projeto capitalista que desqualifica 

e oprime para conseguir dominar e explorar.   

A Educação é portadora e formadora de valores. Com as ilustrações dos 

livros didáticos, e com personagens como o “Jeca Tatu”, ou ainda com 

caracterizações para as Festas de São João (que acontecem mesmo nas Escolas 

do campo), ajudamos a manter uma imagem caricata na qual pessoas com hábitos 

urbanos e supostamente modernos são superiores e evoluídas, enquanto que 

pessoas oriundas de um modo de vida rural falam “errado”, são atrasadas e 

facilmente ludibriadas. Também quando levamos para a Escola do Campo uma 

prática educativa eminentemente urbanocêntrica, homogeneizante e alienante, os 

conteúdos – que são, na verdade, construções da humanidade acumuladas 

historicamente – ficam distantes e parecem não fazer sentido. 

Esta caricatura se esforça em cristalizar uma imagem de camponês que, 

além de ser recortada do passado – desconsiderando o dinamismo da cultura – lhe 

confere o estigma de atrasado, para assim negar o caráter mútuo da dependência 

campo/cidade (FERNANDES, 1999). Quando, no entanto, sabemos que “as culturas 

não são algo estático, não são algo parado, nada é parado” (FREIRE, 2004, p. 71). 

Outro exemplo dessa imagem cultural “congelada” no tempo recai sobre as culturas 

indígenas.   

Fernandes e Molina (2004) aprofundam a discussão relacionando este 

estereótipo ao “paradigma do rural tradicional”, que tem como objetivo a construção 

de uma realidade para o campo na qual apenas os grandes negócios vinculados ao 
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latifúndio e à monocultura, com uso de modernas tecnologias visando a exportação, 

é que podem ser viáveis economicamente: 

Do ponto de vista econômico, a imagem do agronegócio foi construída para 
renovar a imagem da agricultura capitalista, para “modernizá-la”. É uma 
tentativa de ocultar o caráter concentrador, predador, expropriatório e 
excludente para dar relevância somente ao caráter produtivista, destacando 
o aumento da produção, da riqueza e das novas tecnologias. (p. 69-70)    

Nesse contexto, o pequeno proprietário não consegue vislumbrar outra saída 

se não a incorporação ao processo, disponibilizando sua terra e sua mão de obra. E 

no final das contas, resta–lhe a menor parte das riquezas produzidas e, muitas 

vezes, um solo empobrecido pelo uso indiscriminado de agrotóxicos e pela 

monocultura.  

É este discurso também que fundamenta a construção da ilusória imagem 

de um Brasil predominantemente urbano, em que o desaparecimento da vida rural é 

somente uma questão de tempo. 

Talvez pudéssemos dizer, paradoxalmente, que o campo brasileiro esteja 

cada vez mais povoado, invadido pela solidão das plantações de soja, dos 

reflorestamentos de pinus e, quem sabe a partir de agora, também pelo promissor 

negócio da cana-de-açúcar, nesse cenário da monocultura que pressupõe o uso de 

modernas tecnologias e diminui consideravelmente a necessidade de trabalho 

humano. Sérgio Schneider, estudando os contextos que geram a pluriatividade no 

território rural, cita o exemplo do cultivo de soja na região do Planalto Médio do Rio 

Grande do Sul: 

Nesta região, o “boom” da soja deslocou rapidamente os pequenos 
produtores rurais, não apenas pela lenta constituição de uma nova 
racionalidade na gestão da propriedade mas, igualmente, pela expansão da 
mecanização, eliminando postos de trabalho antes existentes. 
(SCHNEIDER, 2000, p. 22) 

Em contraposição a este modelo, Fernandes e Molina (2004) acreditam na 

construção de um novo paradigma que, segundo eles, é a própria Educação do 

Campo68. Nascido na luta pela terra e pela Reforma Agrária, compreende o campo 

                                                 
68 Acreditamos que esse novo paradigma seja subsidiado pela Educação do Campo. Mas 
entendemos – quando pensamos na militância dos movimentos sociais – a necessidade dos autores 
em enfatizar que a Educação do Campo é, em si, um novo paradigma. 
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“como espaço de desenvolvimento territorial do trabalho familiar na agricultura” (p. 

67); respeita as identidades culturais e os saberes locais; incentiva a policultura e 

reconhece a pluriatividade. Este novo paradigma concebe a ligação campo – cidade 

não como hierárquica, mas de interdependência e complementaridade. 

Conforme descrito no texto das Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo: “O campo hoje não é sinônimo de agricultura ou de 

pecuária. Há traços do mundo urbano que passam a ser incorporados no modo de 

vida rural, assim como há traços do mundo camponês que resgatam valores 

sufocados pelo tipo de urbanização vigente” (MEC, 2004, p. 32) 

Campo e cidade são territórios distintos, que dependem um do outro e estão, 

culturalmente, cada vez mais entrecruzados. Novas características têm sido 

integradas ao modo de vida do campo por diversos fatores: a expansão dos meios 

de comunicação, criando necessidades, estimulando o consumo e disseminando 

modismos; a possibilidade (desde que haja condição financeira) de instalar 

eletrodomésticos pelo acesso à energia elétrica e, ainda, maiores possibilidades de 

acesso à cidade. É necessário quebrar a visão ideológica e estatística que insiste 

em mostrar uma vida lenta, sinônimo de atraso e isolamento. 

 

 

FIGURA 14 - Mais que uma paisagem, o campo é um território, Barreiros, 21/11/2006 
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Percebemos que os novos paradigmas não ensejam mais pensar campo e 

cidade como mundos separados por uma porteira e uma estrada. Pelo contrário, são 

realidades específicas pertencentes a determinado território, que inclui modo de 

produção da existência, jeitos e maneiras de se relacionar com os demais, com a 

vida e com a natureza, e não determinadas geograficamente. E a comunicação 

mantém um canal por onde as relações sociais se entrelaçam e as influências 

culturais transitam de um lado ao outro. “Caminhamos, ao longo dos séculos, da 

antiga comunhão individual dos lugares com o Universo à comunhão hoje global: a 

interdependência universal dos lugares é a nova realidade do território” (SANTOS, 

2005, p. 137).  

Milton Santos insiste em afirmar que não se trata de um território em si 

mesmo, mas de um território “usado”, onde a vida acontece também pela ação de 

atores sociais. “O importante é saber que a sociedade exerce permanentemente um 

diálogo com território usado, e que esse diálogo inclui as coisas naturais e artificiais, 

a herança social e a sociedade em seu movimento atual” (SANTOS, 2004, p. 26). 

Quanto à relação global/local, para Milton Santos a razão universal traduz-se 

numa ordem global, organizacional, primada pela informação, mas 

desterritorializada, pois separa o centro da ação e a sede da ação, ao passo que a 

razão local traduz-se numa ordem local, orgânica, primada pela comunicação, e é o 

espaço banal, aquele que reterritorializa porque reúne homens, instituições e 

geografias numa lógica interna: “cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma 

razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente” (SANTOS, 2005, p. 

170). 

Seriam, portanto, as forças externas – verticalidades – que se contrapõem 

ao espaço banal – as horizontalidades – composto pela força do lugar 

(GONÇALVES, 2004). 

A ordem global funda escalas superiores ou externas à escala do cotidiano. 
Seus parâmetros são a razão técnica e operacional, o cálculo de função, a 
linguagem matemática. A ordem local funda a escala do cotidiano, e seus 
parâmetros são a co-presença, a vizinhança, a intimidade, a emoção, a 
cooperação e a socialização com base na contigüidade. (SANTOS, 2005, p. 
170) 

  Ana Clara Torres Ribeiro acredita que alguns conceitos de Milton Santos – 

como lugar e saber – podem contribuir no combate à globalização, segundo ela, 
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perversa, desenraizadora, mimética e voraz. Para a autora, Milton Santos considera 

fundamental viver a própria existência de modo a perceber nesta, a História como 

situação e processo e, assim, alcançar uma tomada de consciência: 

A existência é mestra dedicada e insistente. No vanguardismo político e 
acadêmico, que se distancia dessa fonte de saberes, manifesta-se 
impotência propositiva nos difíceis caminhos a serem percorridos nas lutas 
por justiça social. Assim, na conscientização que se descola da pedagogia 
do existir, os modelos e as fabulações [conceitos de Milton Santos] impõem-
se, em geral, sobre as vozes dos lugares, desterritorializando e 
desenraizando aprendizados, que são essenciais à presença de novos 
protagonistas e ideários na definição do futuro desejável. (RIBEIRO, 2004, 
p. 44) 

Podemos perceber a aproximação do conceito de território, em Milton 

Santos, da problemática da Nucleação escolar. Quando as vozes (horizontais) dos 

lugares (as comunidades rurais) são abafadas pelos gritos (verticais) do global (o 

sistema capitalista), encerra-se a relação dialética de dependência mútua.    

Há um uso privilegiado do território em função das forças hegemônicas. 
Estas, por meio de suas ordens, comandam verticalmente o território e a 
vida social, relegando o Estado a uma posição de coadjuvante ou de 
testemunha, sempre que ele se retira, como no caso brasileiro, do processo 
de ordenação do uso do território. Então, sob o jogo de interesses 
individualistas e conflitantes das empresas, o território acaba sendo 
fragmentado. (SANTOS, 2004, p. 23) 

 As leis de mercado se apropriam do conceito de território e, com a metáfora 

da queda das fronteiras, buscam ampliar seu poder econômico. Nessa concepção 

desvirtuada de território, de criar não-lugares (AUGÉ, 1994) para o capital atuar, só é 

estimulada a direção vertical. No entanto, as forças horizontais devem assumir 

também o seu papel nesta relação que se propõe dialética. 

A tendência atual é que os lugares se unam verticalmente e tudo é feito 
para isso, em toda parte. Créditos internacionais são postos à disposição 
dos países mais pobres para permitir que as redes se estabeleçam ao 
serviço do grande capital. Mas os lugares também podem unir-se 
horizontalmente, reconstruindo aquela base de vida comum susceptível de 
criar normas locais, normas regionais... (SANTOS, 2005, p. 143) 

“É nos lugares, cujos limites desobedecem à escala de ação do Estado ou 

das firmas, que a horizontalidade costurada por práticas de cooperação anula, ou 

refrata, vetores da verticalidade dominante” (RIBEIRO, 2004, p. 45). Sob esse 
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aspecto, a Escola representaria um lugar. E como lugar – de relações horizontais –, 

é convocada a estimular a resistência da comunidade rural diante do 

reconhecimento de suas forças. 

Ao pensar em território, a questão extrapola os limites da geografia, 

dialogando com campos sociais como Educação, cultura e trabalho. “O conceito de 

território implica uma apropriação, um ordenamento, uma identificação por parte de 

um grupo social” (GASPAR, 2004, p. 182).  

Nossa pesquisa de campo em muito contribuiu para que entendêssemos o 

que Milton Santos queria dizer quando falava em território e nos usos e relações que 

significam determinado espaço. A Comunidade da Guarda Velha, até a Nucleação, 

contava com uma Escola do município de Bom Retiro em funcionamento naquela 

localidade; aliás, em frente à Capela da Imaculada Conceição, que é atendida pela 

Paróquia de Bom Retiro. As estradas são mantidas pela Prefeitura de Bom Retiro, 

assim como é deste município a rede de transporte escolar que atende a 

Comunidade. Para os bonretirenses, a Guarda Velha faz oficialmente parte do seu 

município e isso nem é passível de questionamentos. Porém, conferindo os mapas 

oficiais (IBGE, 2000 e EPAGRI, 2007), verificamos que a Comunidade está nos 

limites de Alfredo Wagner. Segundo o Técnico Extensionista da Epagri em Bom 

Retiro, Charles Aroldo Grüdtner: 

Ali tem uma confusão de limites. É que Alfredo Wagner foi emancipado de 
Bom Retiro e a divisa oficial é definida pelo “Divisor de Águas Leste/Oeste”. 
Mas quem mora ali não admite que é de Alfredo Wagner. As pessoas se 
consideram de Bom Retiro. Estão bem mais perto da sede de Bom Retiro do 
que de Alfredo Wagner. Cada vez que tem um Censo, o IBGE sugere que a 
questão seja resolvida. O pessoal de lá, por exemplo, participa das nossas 
reuniões aqui, mas na hora de tirar nota [fiscal] de produtor, tem que ser 
tirada lá. A comunidade está se mobilizando com a Prefeitura porque para 
mudar isso tem que ser lá na Assembléia Legislativa. 69 

Por outro lado, na Comunidade do Costão do Frade (um pouco mais ao 

norte), que pertence a Bom Retiro, todos os aparelhos de telefone móvel têm o 

código de área de Alfredo Wagner, conforme pudemos perceber nas cartinhas 

recebidas das alunas do Núcleo. 

O Distrito de Canoas, que está entre Bom Retiro, Rio Rufino e Bocaina do 

Sul, também nos apresenta alguns exemplos. Os alunos daquele local podem optar 

                                                 
69 Depoimento concedido em 12/11/2007. 
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por estudar em qualquer um desses três municípios, pois todos mantêm linha de 

transporte escolar que passam pelo Distrito. Algumas professoras, inclusive, 

trabalham pela manhã em um município e, à tarde, em outro. Além disso, uma das 

Comunidades de Canoas se denomina Irapuá I e outra, um pouco mais distante, 

oficialmente é Irapuá II. Porém, é conhecida na região como Serro Baio, nome que 

pertence a uma comunidade bem próxima, localizada no município de Rio Rufino. 

Essas constatações nos permitiram perceber que são os laços 

identificadores, as relações sociais, econômicas e culturais que estabelecem o 

pertencer a determinado espaço e isso o torna um território.    

Pires (2004, p. 167) também lembra que a identidade social não está 

encerrada em sua relação com um único espaço geográfico: “o rural, nesse 

entendimento, deixa de ser um atributo específico de determinados grupos sociais, 

residentes de certas localidades, e passa a ser uma representação social, produzido 

por diferentes grupos (sejam eles de origem urbana ou rural)”. E prossegue 

destacando o termo utilizado atualmente: “ruralidades”, colocado no plural, segundo 

ele, porque encontramos diversos grupos sociais neste espaço social entendido 

como rural, assim como em qualquer outro espaço onde haja vida humana. 

Carneiro e Teixeira igualmente alertam para a necessidade de reformular a 

imagem que formamos sobre o espaço rural, considerando que é notório em 

diversas regiões do país que a atividade agrícola vem sendo complementada com 

outras fontes de renda. As autoras atribuem a categoria agricultor também à questão 

da identidade social, de um modo de vida, e não apenas na questão econômica: 

Vê-se que, para além da relevância econômica que a produção tenha para 
o sustento do agricultor, o que conta mais para a manutenção da atividade 
agrícola é a sua importância como definidora de uma identidade social, de 
um modo de ser e de se relacionar com o mundo e com a natureza. 
(CARNEIRO e TEIXEIRA, 2004, p. 35) 

No Brasil ainda são relativamente recentes os estudos sobre as atividades 

não-agrícolas desenvolvidas no meio rural em consonância com o trabalho na 

agricultura. Nos últimos anos, um grupo cada vez maior de autores vem 

consolidando o debate em torno da “pluriatividade”, decisiva na composição deste 

novo cenário rural. Segundo o conceito de Sacco dos Anjos e Caldas: 

No centro de todo o debate, assenta-se a exploração pluriativa como 
referente indiscutível de um novo cenário, no qual as propriedades rurais, 
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assim enquadradas, abrigam em seu interior uma força de trabalho 
simultaneamente ocupada em atividades agrícolas e não agrícolas, 
realizadas no interior ou fora de sua unidade de produção. (SACCO DOS 
ANJOS e CALDAS, 2004, p. 76) 

Entretanto, os autores alertam que esse conceito deve ficar restrito ao 

âmbito da agricultura familiar. Afinal, surge como “estratégia específica de 

resistência e adaptação da agricultura familiar, diante do impacto de transformações 

operadas tanto em seu interior como no entorno externo em que esta se acha 

inserida” (Ibidem, p. 84).   

Diante do avanço do agronegócio em nosso país, a agricultura familiar vem 

realmente representar uma resistência ao sistema, que impõe como modelo a 

grande, moderna e eficiente produção e acaba por não incentivar as produções nos 

núcleos familiares, que poderiam entrar num processo de pluriatividade. Ocasiona, 

por conseqüência, o deslocamento de famílias aos centros urbanos ou para 

trabalharem de empregados em terras alheias. É a mobilidade, característica própria 

da modernidade e do neoliberalismo, que dificulta a criação de vínculos e de 

identificações.  

Os mesmos autores afirmam que o cenário mundial aponta para estas novas 

ocupações no universo rural. Mas dizem que o Brasil, paradoxalmente, continua 

resumindo o desenvolvimento rural ao desenvolvimento agrícola: 

Não é difícil entender esse quadro quando pensado à luz da formação de 
extensionistas rurais e outros agentes de fomento centrada sob a égide dos 
esquemas clássicos, pautados na equação “aumento de produtividade = 
aumento de renda = aumento da qualidade de vida”. Quando falamos em 
desenvolvimento rural, insistimos na dimensão “territorial” do conceito e não 
na dimensão exclusivamente setorial da questão. (ibidem, p.97) 

Percebemos que é uma nova forma de pensar o espaço rural como território 

de formação de identidades sociais, encharcadas de subjetividades que denunciam 

um modo de vida específico e que abriga variadas formas de produção material e 

imaterial da sobrevivência. 
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5.4 Identidades, Culturas, Memórias e Desenraizamento 

Reconhecendo os processos de hibridação cultural (CANCLINI, 2003) que 

nos levam a superar dualismos como campo/cidade ou rural/urbano, percebemos 

também a questão da identidade cultural dos sujeitos como construções internas e 

contínuas diante da interação com os demais e com outras formas de vida. 

Para Néstor Garcia Canclini: 

A ênfase na hibridação não enclausura apenas a pretensão de estabelecer 
identidades “puras” ou “autênticas”. Além disso, põe em evidência o risco de 
delimitar identidades locais autocontidas ou que tentem afirmar-se como 
radicalmente opostas à sociedade nacional ou à globalização. (CANCLINI, 
2003, p. XXIII70) 

Uma crueldade seria “acorrentar” uma comunidade a um suposto padrão de 

traços identificadores que a encerrassem numa caracterização. Seria um 

desconhecimento da diversidade e, dessa forma, qualquer alteração capturada pelo 

olhar externo seria erroneamente considerada uma descaracterização, passível 

inclusive de exclusão. Não é essa noção reducionista de identidade que utilizamos 

em nossa pesquisa. Por isso, talvez o uso mais coerente do termo seja 

“identidades”. 

Identidades, no plural, justamente para evidenciar a pluralidade e o 

dinamismo da identidade cultural, pois, “a cultura é dinâmica e, no contato com 

outras culturas, ela se transforma” (GADOTTI, 2000, p. 43).  

Para Delgado (2006, p. 47), as “identidades referem-se a atributos culturais, 

simbologias, experiências, hábitos, crenças, valores. Remete a um elenco de 

variáveis em permanente construção”. A autora também acredita que “a identidade 

traduz um sentimento e uma convicção de pertencimento e vinculação a uma 

experiência de vida comum” (ibidem, p. 71). 

Souza (2004) acredita que as identidades sociais são fenômenos históricos, 

resultantes das transformações da sociedade. Conforme o autor, diante de tantas 

mudanças que têm alterado significativamente o modo de vida rural, as identidades 

sociais estão sendo reelaboradas. Não se trata, porém, de um processo de 

                                                 
70 Introdução à edição de 2001. 
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“descaracterização”, nem de uma “nova identidade rural”, mas sim de uma 

“reelaboração das identidades sociais existentes” (SOUZA, 2004, p. 68). 

A busca por se reconhecer vinculado a algum grupo, evitando o isolamento, 

está interligada ao sentimento que aproxima as pessoas numa comunidade. 

Carneiro e Teixeira (2004), em pesquisa de campo no município de Nova Friburgo 

(RJ), relatam: 

Ao sentimento de pertencer à comunidade, reconhecido na extensa rede de 
sociabilidade e nos vínculos de interconhecimento – “aqui todos são amigos 
ou parentes”; “aqui todo mundo se conhece” –, soma-se a sensação de 
segurança e tranqüilidade em contraste com a vida estressante e violenta 
na cidade. (p. 32) 

Nas comunidades rurais é muito comum encontrar essa sensação de estar 

acolhido, por morar no lugar há muito tempo e conhecer as famílias que residem no 

entorno. Mesmo que as cidades próximas não representem ainda uma rotina agitada 

e violenta, a vida em comunidade parece transmitir segurança aos moradores. 

A experiência de conviver envolve uma construção que, partindo das 

especificidades de cada pessoa, na interação com o coletivo, se realiza como 

criação humana no espaço público: a cultura. 

O termo “público” significa o próprio mundo, na medida em que é comum a 
todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele. Este mundo, 
contudo, não é idêntico à terra ou à natureza como espaço limitado para o 
movimento dos homens e condição geral da vida orgânica. Antes, tem a ver 
com o artefato humano, com o produto de mãos humanas, com os negócios 
realizados entre os que, juntos, habitam o mundo feito pelo homem. 
Conviver no mundo significa essencialmente ter um mundo de coisas 
interposto entre os que nele habitam em comum, como uma mesa se 
interpõe entre os que se assentam ao seu redor; pois, como todo 
intermediário, o mundo ao mesmo tempo separa e estabelece uma relação 
entre os homens. (ARENDT, 2005a, p. 62) 

  Ballart, citado por Tamanini (2000, p. 6), entende que “cultura tem a ver 

fundamentalmente com a maneira como a pessoa atua. Assim, as ações que 

implicam manufatura e uso da natureza dos objetos materiais constituem a 

informação de base da cultura material”. Evidenciamos a nossa concepção de 

Cultura como algo construído historicamente pelas sociedades humanas em 

determinados espaços territoriais e, por esta razão, de característica essencialmente 

dinâmica e em permanente transformação.  
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Pensando dessa forma, tanto a Educação é motivada pela cultura quanto 

também a cultura é fruto da Educação, 

Pois somos, seres humanos, o que aprendemos na e da cultura de quem 
somos e de que participamos. Algo que cerca e enreda e vai da língua que 
falamos ao amor que praticamos, e da comida que comemos à filosofia de 
vida com que atribuímos sentidos ao mundo, à fala, ao amor, à comida, ao 
saber, à educação e a nós próprios. (BRANDÃO, 2002, p. 141, grifos do 
autor) 

   E essas características culturais, como escreve Canclini (2003), são 

inevitavelmente híbridas: 

Entendo por hibridação processos socioculturais nos quais estruturas ou 
práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar 
novas estruturas, objetos e práticas. Cabe esclarecer que as estruturas 
chamadas discretas foram resultado de hibridações, razão pela qual não 
podem ser consideradas fontes puras. (p. XIX, grifos do autor) 

Isso tem a ver com a questão do território, dos limites cada vez mais 

ilusórios entre campo e cidade. Alguém com uma visão tradicional e romântica do 

mundo rural provavelmente se decepcionaria ao chegar hoje numa propriedade rural 

e se deparar, já na entrada, com uma antena parabólica. Mais assustado ficaria ao 

ser convidado para um café com mistura em que o leite é de “caixinha” 

(industrializado) e aquecido no forno de microondas; o pote de nata é o vendido no 

supermercado e o pão está saindo quentinho da máquina panificadora. Todavia, um 

olhar mais atento perceberia que na mesa também estão as bolachinhas de natal 

confeitadas à mão, que na porta da casa é deixado o chinelo de usar na rua e outro 

calçado é usado dentro de casa, que na pia há uma bacia com uma galinha limpa e 

cortada (que horas antes corria solta pelo quintal e que agora será dividida com um 

familiar vizinho) ou, ainda, repararia que o fogão à lenha está aceso mesmo sem ser 

inverno e acima dele há uma folhinha de calendário que pode até ser de anos 

anteriores, mas tem uma gravura muito bonita, por isso continua ali. São exemplos 

que denunciam subjetividades e sincretismos no modo de vida rural, que hoje está 

desejando também participar das facilidades tecnológicas modernas, mas ainda 

guarda em si jeitos e maneiras do campo71.   

                                                 
71 Todos esses exemplos citados foram testemunhados na pesquisa de campo, durante as visitas às 
casas das pessoas entrevistadas.   
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Acreditar na mestiçagem dos elementos culturais, que promovem constante 

ressignificação dos laços identificadores e, por isso, permitem o dinamismo próprio 

da cultura, não implica, no entanto, aceitar que as mudanças nas identidades sejam 

impostas forçosa e verticalmente por um sistema capitalista que, baseado na 

ideologia do consumo, promove alterações nas subjetividades humanas. 

Octávio Ianni faz uma importante reflexão sobre “o cidadão do mundo” – 

conseqüência da transnacionalização das atividades sociais que modifica a 

sociedade humana: 

De par em par com a dinamização das forças produtivas, em escala 
mundial, modificam-se instituições e valores, práticas e ideais. Ocorrem 
modificações importantes no tecido da sociedade, compreendendo as 
condições de vida e trabalho, produção e reprodução: no campo e na 
cidade, agricultura e indústria, escola e família, igreja e partido. Há formas 
de sociabilidade e jogos de forças sociais que envelhecem ou fenecem, ao 
mesmo tempo, outras aparecem, predominam, generalizam-se. A dinâmica 
das atividades econômicas, políticas e culturais ou sociais, em sentido 
amplo, adquire ritmos e versatilidade excepcionais, dada a intensa e 
generalizada incorporação de tecnologias eletrônicas. Aos poucos, ou de 
repente, as coisas, as gentes e as idéias revelam-se migrantes, volantes, 
desterritorializadas, ubíquas. (IANNI, 2005, p. 29) 

Nesse aspecto, as forças determinantes de tal processo lhe são externas e 

têm a ver com os interesses econômicos das classes dominantes, não com o 

dinamismo que é intrínseco à cultura. Pires (2004) pode contribuir com a discussão 

do movimento da cultura, ao compreender que: 

O primeiro sentido é o da cultura como sendo definidora de grupos sociais, 
isto é, como aquela que determina os limites do conhecido e do não 
conhecido, do nós e dos outros. Esse sentido tende a exprimir as 
configurações territoriais como expressões de identidades fortemente 
enraizadas em determinados lugares, claramente contrastadas e bem 
definidas. O segundo sentido mostra que as fronteiras e limites não são 
assim tão fixos e instransponíveis como poderia parecer à primeira vista. 
(PIRES, 2004, p. 170) 

Nos parece que nessa passagem ficam bem evidentes as características ao 

mesmo tempo enraizadoras e dinâmicas da Cultura. E diante desses “fluxos 

culturais”, é característica humana buscar as raízes que aninham suas identidades, 

seus vínculos, e sua memória. Nesse sentido, nos informa Delgado (2006, p. 51) que 

“o homem é um ser permanentemente em busca de si mesmo, de suas referências, 

de seus laços identificadores”.  
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Para a autora, “o ser humano têm múltiplas raízes: familiares, étnicas, 

regionais, nacionais, religiosas, partidárias, ideológicas, culturais” (DELGADO, 2006, 

p. 51). E nosso cuidado deve estar no respeito a essas raízes. Afirma Paulo Freire 

que: “o meu respeito da identidade cultural do outro exige de mim que eu não 

pretenda impor ao outro uma forma de ser de minha cultura” (FREIRE, 2004, p. 83). 

Para esse debate entre raízes e trocas de influências entre as culturas, 

apresentamos uma passagem do texto “O enraizamento”, escrito por Simone Weil, 

em 1943: 

O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais 
desconhecida da alma humana. É uma das mais difíceis de definir. O ser 
humano tem uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência 
de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e 
certos pressentimentos do futuro. (...) Cada ser humano precisa ter múltiplas 
raízes. (WEIL, 1996, p. 411) 

   A essência subjetiva do enraizamento o torna quase invisível a olhares 

aligeirados e pouco sensíveis. Há que se ter atenção às subjetividades para 

percebê-lo como necessidade humana que é. Situando-se no tempo e no espaço, o 

ser humano tem condições de saber de que lugar se pronuncia para o mundo, como 

produto – e ao mesmo tempo produtor – de cultura. Estabelecer vínculos e buscar 

reconhecer quais raízes o ligam a este mundo oferecem ao ser humano a 

possibilidade de assumir-se (FREIRE, 1996). Longe de imobilizá-lo, paradoxalmente, 

o enraizamento o convida à liberdade – crítica e emancipatória. Porque a 

complexidade do enraizamento não está reduzida ao deslocamento no plano 

espacial (concreto), mas também se localiza no plano das idéias. Além disso, tão 

necessárias como as raízes, são as trocas, as interações. “O enraizamento e a 

multiplicação dos contatos são complementares” (WEIL, 1996, p. 419). “Mas um 

determinado meio deve receber uma influência exterior, não como uma importação, 

mas como um estimulante que torne sua vida mais intensa. As importações 

exteriores só devem alimentar depois de serem digeridas” (ibidem, p. 411). 

Nesse sentido, o enraizamento de uma pessoa não a condena a viver numa 

mesma comunidade pelo resto dos seus dias, ou a estudar na mesma Escola, ou 

trabalhar até se aposentar no mesmo emprego. Enraizar implica proporcionar 

condições para que o ser humano se reconheça em suas múltiplas raízes e possa 

ser sujeito de sua História. Que as mudanças inerentes ao dinamismo da vida 
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humana sejam por ele decididas e não forçosa ou externamente impostas por um 

sistema. Ao capitalismo não interessa o cultivo de vínculos, de identidades. Seu 

modo de produção necessita de trabalhadores que se submetam passivamente à 

absurdas e desenraizadoras condições de trabalho.  

Ecléa Bosi se apropria desse conceito de enraizamento e, em sua clássica 

obra “Memória e Sociedade”, denuncia: “os deslocamentos constantes a que nos 

obriga a vida moderna não nos permitem o enraizamento num dado espaço, numa 

comunidade” (BOSI, 1994, p. 443). 

Perguntaríamos então: o que dizer do deslocamento diário de crianças 

(algumas apenas com 7 anos de idade) e adolescentes para ir à Escola, seja nas 

comunidades próximas ou na sede do município? O que dizer do sentimento de 

perda dos moradores vendo o abandono ou a retirada, a extração da Escola daquele 

chão onde ela tinha raízes? E por outro lado, qual o sentimento de ver a sua 

comunidade recebendo um Núcleo, garantia de movimentação de pessoas no lugar?  

Nessa problemática, gostaríamos de pensar com Carlos Rodrigues Brandão 

a dificuldade que a Educação tem em direcionar seu olhar (também) às 

subjetividades humanas: 

Uma das dimensões mais essenciais de tudo o que envolve a educação foi 
tornada opaca, sem sentido, isenta de perguntas, vazia de respostas. Do 
tripé em que ela deveria estar assentada: a pessoa humana, a sociedade e 
a cultura, faltou um dos pés de apoio. (BRANDÃO, 2002, p. 144) 

Afinal, “em termos caros ao interacionismo simbólico, educamos para tornar 

interior a pessoas uma cultura que as antecede, uma cultura que as conforma e que, 

em contrapartida existe nas e através das interações entre as pessoas” (BRANDÃO, 

2002, p. 141). Se assumimos que a cultura é construção coletiva humana cunhada 

no tempo e no espaço, e que ela é perpassada pela Educação na mesma medida 

em que esta última a influencia, não podemos nos furtar de discutir os processos de 

desenraizamento cultural a que está submetido o ser humano nos tempos ditos 

modernos.    

Recorremos uma vez mais à Simone Weil: 

Dentre todas as formas atuais da doença do desenraizamento, o 
desenraizamento da cultura não é o menos alarmante. A primeira 
conseqüência dessa doença é geralmente, em todos os domínios, que, 
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estando cortadas as relações, cada coisa seja considerada como um fim em 
si mesma. O desenraizamento engendra a idolatria. (WEIL, 1996, p. 433) 

Uma criança não deve ser sentenciada a não conhecer outra realidade fora 

de sua comunidade, nem o agricultor a permanecer no campo. A questão é que, ao 

não serem reconhecidos vínculos espaço-temporais entre as pessoas, o outro – 

aquele que representa o exterior – sempre parecerá algo desejável e perfeito. Por 

sua vez, o deslocamento – tanto no nível das referências abstratas como das 

concretas – fica naturalizado como o caminho de quem “progride” na vida.    

Ecléa Bosi alerta que “o desenraizamento é uma condição desagregadora 

da memória: sua causa é o predomínio das relações de dinheiro sobre outros 

vínculos sociais” (BOSI, 1994, p. 443). Ela lembra que é direito de qualquer pessoa 

ter um passado. Simone Weil é enfática: “de todas as necessidades da alma 

humana não há outra mais vital que o passado” (WEIL, 1996, p. 418). 

Também Tamanini (2000) fala sobre a importância da memória, sendo o ser 

humano sujeito histórico, relacional e, portanto, criador de cultura: 

A memória social ou coletiva, evidenciada a partir dos registros, vestígios e 
fragmentos, considerados conceitualmente como bens culturais de uma 
dada sociedade, constitui-se em referencial da identidade cultural e 
instrumento mediador entre sujeito histórico e a cidadania. (TAMANINI, 
2000, p. 8) 

Com nosso trabalho de pesquisa observamos que o pouco cuidado com a 

questão das identidades culturais das comunidades rurais desde a fase de 

implantação da Nucleação Escolar; a falta de acompanhamento do Projeto por parte 

da Secretaria de Estado da Educação e do Desporto nos primeiros anos da 

Nucleação – explícitos nos documentos já consultados; e o descuido – como diz 

BOFF (1999), educar é um compromisso intenso com o cuidado, o descuido significa 

excluir a possibilidade humana de existir e ser – com as estruturas e os materiais 

existentes nas Escolas que fecharam; ainda o fato de não existir na Região da Serra 

Catarinense nenhuma Escola de Educação Básica de ensino regular, fixada em 

áreas rurais, deixam indícios de que caminhamos na mesma direção das afirmações 

de Ecléa, das quais nos apropriamos aqui.  

Esta tendência ao desenraizamento leva consigo a vitalidade da memória e 

a possibilidade de tomar consciência de que a construção histórica da humanidade 

se faz em cada pequeno grupo, em cada comunidade. Como diria a autora: “eis um 
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dos mais cruéis exercícios da opressão econômica sobre o sujeito: a espoliação das 

lembranças” (BOSI, 1994, p. 443). 

Uma vez mais lembramos da essência histórica do ser humano: “através de 

sua permanente ação transformadora da realidade objetiva, os homens, 

simultaneamente, criam a história e se fazem seres histórico-sociais” (FREIRE, 

2005, p. 107), e da importância de desenvolver essa consciência para contribuir na 

transformação da sociedade injusta em que vivemos. 

Escreve Lucilia Delgado (2006), defensora da história oral como forma de 

articular memória e identidades: 

O mundo moderno, caracterizado por uma temporalidade frenética e em 
permanente transformação, vive um processo de desenraizamento. A 
memória tende a perder sua função de entrecuzamento de múltiplos 
tempos. À História, conquanto processo cognitivo, do qual o homem é o 
principal sujeito, cabe recuperar os lastros dessa dinâmica temporal, 
fazendo do próprio homem sujeito reconhecedor de suas identidades, por 
meio de sua integração na dinâmica sincrônica da vida em coletividade. 
(DELGADO, 2006, p. 51) 

O ser humano, quando capaz de reconhecer-se como produtor de história 

em continuidade aos seus antepassados, quando consciente das suas referências 

sócio-culturais, e de como as diferenças são produzidas na sociedade, corre um 

risco consideravelmente menor de esquecer suas raízes em nome do que lhe é 

apontado como moderno e de mais valor. Mas isso se contrapõe ao projeto 

hegemônico que, pela janela da alienação, apresenta um mundo “dado” e imutável. 

Como diria Paulo Freire, 

É o saber da História como possibilidade e não como determinação. O 
mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, 
interferidora na objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu 
papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre mas também o 
de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da 
História mas seu sujeito igualmente. (FREIRE, 1996, p. 85, grifos do autor). 

É imprescindível que a Educação, antes de qualquer conteúdo, fórmulas, 

datas ou regras “depositadas” nos educandos se preocupe com o desenvolvimento 

de uma consciência histórica. “A História é a consciência do passado no presente. É 

o reconhecimento da ação humana na construção da temporalidade da própria 

História” (DELGADO, 2006, p. 56). 
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A autoria do mundo é de toda a humanidade. Não apenas dos heróis em que 

nos fizeram acreditar. Ajudamos a construir nosso tempo quando nos juntamos às 

lutas políticas e sociais por uma sociedade mais justa. A História oficial é manipulada 

pelas classes dominantes de forma a contribuir na legitimação de conceitos e 

realidades. Permitir que um povo a conheça e se re-conheça como produtor desta, 

pode ser deveras perigoso. 

A ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda 
solta no mundo. Com ares de pós-modernidade, insiste em convencer-nos 
de que nada podemos contra a realidade social que, de histórica e cultural, 
passa a ser ou a virar “quase natural”. (FREIRE, 1996, p. 21)  

O diário bombardeio de informações que recebemos nos projetam a um 

sistema onde os conteúdos das mensagens são efêmeros, tornam-se obsoletos logo 

após a sua socialização, não nos levam a um conhecimento profundo que permita 

reflexão: “o receptor da comunicação de massa é um ser desmemoriado. Recebe 

um excesso de informações que saturam sua fome de conhecer, incham sem nutrir, 

pois não há lenta mastigação e assimilação” (BOSI, 1994, p. 87). 

O cultivo das memórias se traduz num ato educativo. Desprezar as 

lembranças é viver sem raízes, num espaço a-temporal, em que as relações são 

imediatistas e os conhecimentos transitórios, a ponto de não causarem nenhum tipo 

de experiência profunda dos sujeitos de se assumirem e assumirem o mundo.  

Os conceitos e significados da memória são vários, visto que a memória, 
não sendo um simples ato de recordar, revela os fundamentos da 
existência, fazendo com que experiência de vida se integre ao presente, 
oferecendo-lhe significado e evitando, dessa forma, que a humanidade se 
perca no presente contínuo, caracterizado por não possuir raízes e lastros. 
(DELGADO, 2006, p. 60) 

Não significa fazer um “resgate” do passado, envolvendo-o em romantismos, 

e idealizá-lo como modelo a ser reproduzido no presente. O tempo em que vivemos, 

longe de ser considerado imutável, é espaço onde a História está sendo produzida. 

O materialista histórico não pode renunciar ao conceito de um presente que 
não é transição, mas pára no tempo e se imobiliza. Porque esse conceito 
define exatamente aquele presente em que ele mesmo escreve a história. O 
historicista apresenta a imagem “eterna” do passado, o materialista histórico 
faz desse passado uma experiência única. (BENJAMIN, 1994, p. 230-231, 
grifo do autor) 
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Todavia, “do ponto de vista dos interesses dominantes, não há dúvida de 

que a educação deve ser uma prática imobilizadora e ocultadora de verdades” 

(FREIRE, 1996, p. 111, grifos do autor). E neste ponto é necessário que tomemos 

nossa posição como educadores. Se estamos a serviço da opressão, continuemos 

num vicioso ciclo de amnésia que tem acometido nossa sociedade. Contudo, se 

assumirmos a Educação como prática emancipadora dos sujeitos, busquemos 

escovar a História a contrapelo (BENJAMIN, 1994) e conheceremos outras versões 

dos acontecimentos e, ao analisá-los perceberemos as forças que interagem em 

nosso presente e nossas possibilidades de intervir no processo histórico.  

Pensar dessa forma implica em trazer para o seio da sociedade a 

responsabilidade de fazer acontecer um processo educativo que transforme os 

sujeitos, compromisso que não acaba com a simples oferta da escolaridade pública 

a toda a população.  



6 OS PINHÕES: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A NUCLEAÇÃO ESCOLAR E 
O PROCESSO DE DESENRAIZAMENTO DOS SUJEITOS DO CAMPO 

A pinha já foi quebrada e os pinhões esparramados. A esta altura da 

pesquisa, é possível, então, tecer algumas relações entre a Educação dos 

moradores do campo em Bom Retiro, o processo de Nucleação Escolar, e suas 

relações com as comunidades rurais. Neste capítulo, gostaríamos de fazer um 

convite à reflexão, com base na “bagagem” coletada nas nossas andanças, nas 

entrevistas e nos documentos oficiais, bem como no cruzamento dessas 

informações. 

Iniciamos o presente capítulo pensando as relações entre Escola e 

comunidade que ultrapassam o sentido da escolarização e destacamos o sentimento 

de perda dos moradores com a retirada da Escola. 

Em seguida, contamos um pouco de como era o trabalho nas Escolas 

Isoladas, a partir dos depoimentos de professoras aposentadas, e traçamos pontos 

de convergência com as práticas pedagógicas de Núcleos e Escolas Isoladas de 

hoje. 

Finalmente, tentamos estabelecer algumas relações entre os conceitos 

trabalhados ao longo de toda a pesquisa, os dados de campo e o processo de 

desenraizamento dos sujeitos do campo. 

6.1  “Menos uma coisa no lugar”: as comunidades rurais e o fechamento de 
suas Escolas 

As transformações nos modos de vida no campo têm influenciado 

diretamente o processo de reelaboração das identidades sócio-culturais dos seus 

moradores. Nesse contexto, a Igreja e a Escola parecem ser fundamentais como 

eixos agregadores que permitem a sobrevivência da vida “em comunidade”. Diante 

do fechamento da Escola, a comunidade rural sofre um abalo em suas referências, 

sente que fica mais fraca e teme que aquele seja o anúncio do fim. Como diria a 
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comovida expressão de uma moradora: é menos uma coisa no lugar. A gente vê que 

tá desmoronando, se acabando...72. 

Discutindo os sentidos e significados que a Escola assume “em” e “para” 

uma comunidade rural, questionamos o que essa ausência pode representar para a 

comunidade na preservação da memória e na articulação comunitária.                   

A implantação da Nucleação Escolar em Bom Retiro, no início do ano letivo 

de 1998, desativou Escolas não eleitas como sede de Núcleos, sem promover um 

espaço de discussão com as comunidades. O próprio documento da SED/SC 

“Programa de Nucleação de Escolas”, que apresentava o projeto aos municípios, 

estabelecia como uma das ações imprescindíveis: “assegurar o registro, através de 

atas de reuniões com a comunidade, respaldando a desativação da escola” (SANTA 

CATARINA, 1997). 

Entretanto, os dados encontrados nos levam a acreditar que essa reunião 

não chegou a acontecer na maioria das comunidades e, onde ela aconteceu, tinha a 

função de anunciar uma proposta já assumida pelo município, não passível de 

questionamentos. Em muitos casos, a notícia, transmitida aos pais pela própria 

professora, foi espalhando-se informalmente entre os vizinhos. Como conta Dona 

Vanda: veio chegando de boato: ‘olha, nós escutamos que vai acabar a escola do 

Campo Novo’. Daí já tava a escola bem bonitinha, com banheiro, com fossa, com 

tudo. E ela prossegue: talvez alguém avisou alguém, ou sei lá, quando a gente viu 

disseram: ‘tão desmanchando a escola’. 

Não foi concedido à comunidade o direito de participar, nem da notícia do 

fechamento, quem dirá então da decisão de formar Núcleos ou manter as Escolas 

Isoladas. Isso dificultou a mobilização dos moradores e restringiu as insatisfações a 

meros desabafos. 

Todo mundo ficou muito triste. E era de espantar minha filha, porque agora 
eles vão tirar as crianças de junto com a gente, porque... né... Eu não, 
minhas crianças já tinham saído. Mas na verdade, se fosse antes, a gente 
via entrar na porta da sala, da escola né? E via sair. Então, o povo ficou 
muito revoltado assim sabe? Eles queriam até falar, ir em algum lugar pra 
falar, outros diziam: não adianta, porque isso é coisa do governo, né? 
Então... né? E naquele tempo nem neto eu tinha. Pois a hora que tiver, vai 
ter que dar um jeito de sair também, porque... ônibus né? Então o pessoal 
não gostou nem por nada. Mas não gostaram. Mas tiveram que aceitar 
porque era lei. Eles diziam que era lei. 

                                                 
72 Ivandina Branger Goedert, a Dona Vanda, moradora da Comunidade de Campo Novo do Sul. 
Entrevistada no dia 10/01/07.  
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FIGURA 15 - Ivandina Branger Goedert (Dona Vanda), Campo Novo do Sul, 10/01/2007 

 

Também a Professora Marilene73 fala da reação, ainda que limitada, de 

alguns pais: eles reclamavam muito, mas pra gente. Lá perante as autoridades maior 

eles não reclamavam. Os moradores sabiam que o fechamento da Escola era uma 

perda para a comunidade. Mas numa democracia onde o cidadão tem o direito de 

apenas consentir (CHOMSKY, 2004), as pessoas pareciam não acreditar que teriam 

alguma força para manter a Escola no seu lugar. A Escola de que falamos aqui é 

entendida como instituição, mas também como instalação física carregada de 

valores históricos, como espaço de outras atividades sociais e como representação 

social e cultural. 

Como já afirmamos anteriormente, acreditamos numa Educação humanista, 

de prática emancipatória, que ultrapassa os conteúdos pré-determinados e que inclui 
                                                 
73 Marilene Cabral, moradora da Soledade, onde lecionou até ser transferida para o Núcleo, na 
Comunidade do Cambará. Entrevista realizada em 09/01/2007. 
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toda a comunidade como sujeito do processo e como referência diante da sua 

construção histórica. No entanto, para que isso ocorra é fundamental que as 

comunidades se reconheçam e se assumam enquanto grupo, protagonistas nas 

histórias construídas na vida coletiva e que alimentam as memórias: 

A escola precisa trabalhar com a memória do grupo e com suas raízes 
culturais (...) Se deve ter uma intencionalidade específica na resistência à 
imposição de padrões culturais alienígenas, no combate à dominação 
cultural e na reconstrução crítica de suas próprias tradições culturais. 
(CALDART, 2004, p. 44) 

 A relação entre os moradores das comunidades estudadas e a Escola 

parece ter sido sempre muito próxima. Novamente é Dona Vanda que nos conta: 

cada escolinha tinha a sua diretoria. Aquela diretoria ali cuidava, fazia um bingo, pra 

conservação da escola, sabe? Fazia uma festinha, pra conservação da escola. O 

dinheiro das promoções era destinado à aquisição de materiais e até utensílios 

domésticos. Mas, em alguns casos, no processo de fechamento da Escola, as 

autoridades acabaram dando destino até ao que foi adquirido pela comunidade, 

conforme se pode perceber nas palavras da Professora Cleusa74, da comunidade da 

Guarda Velha: 

Eu sei que deu transtorno lá bastante, ela [a professora] se incomodou 
bastante porque a nossa comunidade sempre foi de ajudar nas festas de 
escola, fazia até festa a escola pra arrecadar dinheiro, nós tínhamos de 
tudo, de batedeira, liquidificador, de tudo nós tinha com dinheiro nosso, das 
promoções. E daí eu lembro que eu já tava ali no colégio, eles me ligaram, 
queriam saber se o botijão de gás era da escola, ou era meu, ou de quem 
que era. Não, o botijão um era da escola e o outro foi eu que comprei, ainda 
interei com dinheiro meu pra comprar, pra gente ter dois sempre pra nunca 
faltar pra merenda. Daí eles pegaram esses materiais todos que a gente 
passou trabalho, e doaram lá pra escola da Santa Clara. Daí a comunidade 
tava indignada, me ligaram pra ver assim... Eu digo, não posso fazer mais 
nada, não é mais meu. Não era meu aquilo. Eu deixava tudo registrado em 
ata. Porque tem os livros de ata, que se eles não consumiram, tem tudo 
registrado. Eu fazia as atas das reuniões com os pais, do material que eu 
deixei, eu fiz uma lista, deixei tudo anotado no livro de ata, e deixei uma lista 
lá pra professora nova ver. (...) Porque tudo pais da comunidade que tinham 
ajudado a construir, e recuperar aquilo tudo, que a gente não tinha nada. 
Pouca coisa a gente ganhava do Estado. A gente ganhava giz, uma 
coisinha assim, mas essas outras coisas era muito difícil. 

                                                 
74 Cleusa Aparecida Xavier, lecionava na Comunidade da Guarda Velha. Com a municipalização, foi 
transferida para o Colégio Estadual da sede do município e, depois, para a Escola Especial. Quando 
do fechamento da Escola, ela já não trabalhava mais naquela Comunidade. Entrevistada em 
29/01/2007. 
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A desativação da Escola gerou sentimentos de impotência, de tristeza, de 

desvalorização do lugar e até de perda da história. Dona Vanda sempre residiu ao 

lado da Igreja e da “Escolinha”, e assistiu ao desmanche e descaso com o que 

restou: no desmanchar acabou ali. Porque o que é que restou? Uns vasos sanitários 

pinchado lá no chão... Então acabou ali uma história muito longa porque foi do meu 

tempo, do tempo dos meus filhos e ia ser pros meus netos e daí... acabou. Também 

a Professora Terezinha75 – que teve de mudar para a cidade após a nucleação –, 

quando voltava à sua comunidade nos finais de semana, se entristecia com o 

abandono da Escola. 

 

FIGURA 16 - Terezinha Althoff Cabral, residente no Bairro Capistrano, 29/01/2007 

Era para encaixotar ele todo e ir com o nome, material tal. Mas eles não 
foram bem aproveitados aqueles materiais não. Porque eles foram lá e 
trouxeram um pouco e outro pouco ficou lá com a escola sem chave, sem 
nada. E daí ia um lá pegava, ia outro pegava, e aquilo ali no fim acabou 
tudo. (...) Tão cuidado. E era cuidado, um “soalho” bem bonito, aqueles 
material todo organizadinho, e como tinha material bom, ali naquele último 
ano foi uma coisa mesmo. Principalmente com a 1a série. Então foi assim, 
eles trouxeram um pouco e outro pouco foi assim, se acabando os poucos. 
Quem pegou, guardou, fez o quê, outros foi se acabando e assim foi. Até o 
ponto que desmancharam a escola. Ela ficou uns três anos, depois foi 
desmanchada. Abandonada. Ela ia se acabar assim... abandonada. Cheia 

                                                 
75 Terezinha Althoff Cabral, professora aposentada, lecionava na Comunidade do João Paulo. 
Entrevistada no dia 29/01/07. 
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de vespa. (...) Ah, que saudade! Ai que pena que dava. Saber que a porta 
tava encostada, a chave já tinha se acabado. Ô... 

Foi negado o direito da comunidade de intervir num importante elemento da 

cultura material – a Escola – integrante de uma história cultivada coletivamente. O 

ser humano não produz apenas alimentos, roupas, ele se produz na medida em que 

produz. (...) A cultura da roça, do milho, é mais do que cultura. É cultivo do ser 

humano. É o processo em que ele se constitui sujeito cultural (ARROYO, 1999, p. 

26).  

Mas a valorização da memória não contribui em nada ao projeto capitalista e 

ao paradigma do rural tradicional – que já comentamos em outras falas – pelo 

contrário, representa uma ameaça e por isso é tão necessário o esforço em 

promover uma espoliação das lembranças (BOSI, 1994). Porém, sendo a memória 

parte da essência humana, ela retorna sempre que encontra espaço para se 

manifestar. Em toda resposta que o homem dá existe a presença das experiências 

anteriores, a ação da memória. Toda ação humana é uma ação com carga de 

memória e se não houvesse memória, a cultura não seria possível (TAMANINI, 

2000, p. 19).  

A memória está vinculada, inclusive, à saúde mental, principalmente nas 

pessoas mais idosas. Talvez porque tenham mais resistência em se deixar enfeitiçar 

pelas rápidas e transitórias experiências da modernidade. Dona Marilene, por 

exemplo, conta com muita dor que sua mãe, a primeira professora formada que 

apareceu naqueles arredores, não se conformava com a transferência da Escola: 

Pois é isso aí, a gente fica bastante triste com isso ali mesmo né, vendo... 
Até na época ali que eu fui, passei pro Cambará, a minha mãe era viva 
ainda. Quando tiraram a escolinha ali, olha, a minha mãe tinha depressão 
essas coisas, teve uma temporada que ela disse que não podia olhar pra 
aquele local ali onde foi tirada a escolinha, que ela disse: “tanto tempo que 
eu venho lidando com essa escolinha e tanto tempo aí, agora parece assim 
uma falta de uma coisa, parece uma pessoa que eu perdi que eu não vejo”. 
Eu chegava ali, naquela área da casa dela, eu olhava pra lá e eu via aquilo 
lá, agora não tem. E com aquilo ali ela falou uma temporada. A gente dizia: 
mãe mas é uma coisa, uma casa, uma coisa que só foi transferida pra lá, 
não foi nada disso. Mas eu lá por dentro bem que eu me sentia. Mas pra eu 
não dizer pra ela isso ali... Então é uma coisa que na época a gente podia 
ter tirado pelo menos uma fotografia, uma coisa pra deixar de recordação...   

Poderíamos dizer que é característica humana buscar estes ícones que 

guardam suas identidades, seus vínculos e suas memórias. Enraizado é o sujeito 
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que tem laços que permitem olhar tanto para trás como para frente (CALDART, 

2000, p. 73). 

Que daí eles desmancharam e botaram as coisas no salão da Igreja até 
levarem, né. Para não deixar na rua. E então daí ela [uma representante de 
algum órgão público ligado à Educação] ainda disse: “Olha, aqui tem umas 
carteiras, isso pode botar no fogo”. Eu disse: Ai! Mas dê pra mim! Ao menos 
uma ou duas. Eu quero guardar pra mostrar pros meus netos, que a Vó 
estudou nessas carteirinhas aqui. (VANDA) 

A Professora Terezinha também fala do descaso com as histórias e as 

memórias e da falta de incentivo para cultivá-las: antes de mim aquilo foi uma escola 

assim que ela era uma escola velha, anos ela não teve prédio, trabalharam no salão 

da Igreja, eu trabalhei no salão e eu nunca pude pegar assim um livro uma coisa, 

pra saber quem trabalhou antes de mim. Aquilo se acaba tudo né? Passou, acabou!. 

É o mito da transitoriedade que o projeto capitalista tenta nos impor. 

No entanto, afirma Sonia Meire de Jesus: 

É o sentimento de pertença à terra, a uma comunidade, a uma cultura que 
cria o mundo para que os sujeitos possam existir. É este sentimento que dá 
forma às nossa percepções para que possamos existir, como também nos 
oferece os locais onde podemos desenvolver nossas competências. 
(JESUS, 2004, p. 119)  

Segundo Paulo Freire (2005), é essencial que o ser humano possa situar-se 

histórica e territorialmente como produtor de cultura. Falamos da cultura da qual 

somos produto e produtores ao mesmo tempo e, portanto, tem na Educação uma de 

suas principais facetas. Precisamos pensar “que a Educação é uma dimensão da 

cultura, que a cultura é uma dimensão do processo histórico, e que processos 

pedagógicos são constituídos desde uma cultura e participam de sua reprodução e 

transformação simultaneamente” (CALDART, 2004, p. 33).  

A escolarização das crianças hoje – na maioria dos casos – acontece nos 

Núcleos, mas para a comunidade rural, a Escola não se restringia ao processo 

formal de Educação dos filhos. Muitas coisas aconteciam tendo a Escola como 

centro. A professora Cleusa lembra com satisfação: 

Deus ô livre, no dia da missa o padre já ia primeiro lá na escola, porque a 
gente já sabia, marcava tal dia tem a missa, a professora que tinha que 
avisar. Tal dia tem vacina, a professora que tinha que avisar, porque era 
tudo lá na escola. Era tudo na escola. Era o ponto de referência naquele 
tempo era a escola. No tempo que eu dei aula na Guarda Velha, e nos 
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outros lugares que eu dei aula, a referência era ali. Tudo dependia dali, da 
professora. A professora que sabia, a professora que mandava avisar, a 
professora que escrevia o bilhetinho lá no caderno: ó vai ter isso e isso de 
interesse dos pais da escola. Faz muita falta. 

O espaço da Escola não ficava restrito aos horários de aula. Principalmente 

nas comunidades onde não havia Igreja, a sala da Escola era o lugar de rezar, de 

fazer reuniões, de votar nas eleições e até de dar um baile – nas “promoções” 

realizadas para levantar fundos para a Escola.  

 

 

FIGURA 17 - Marilene Cabral – Comunidade da Soledade, 09/01/2007 

Eu fazia as novenas aqui, isso dava gente aqui nessas novenas... Daí eu 
era dirigente de um grupo, eu fazia na escolinha ali, precisava de ver como 
dava gente. Às vezes eu fazia primeira comunhão, tudo, que eu dava 
catequese tudo na escolinha. Era muito bem centralizado aqui era pra tudo. 
Tinha a urna, tudo. Funcionava muito bem essa escola, direitinho. Mesmo 
quando não tinha aluno, isso na época que não era de aula, assim, mas ela 
funcionava muito bem aqui. O pessoal se dava muito bem. Vinham todos. 
Depois marcava uma novena ali.... esses dias ainda tava a mãe desse 
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rapaz moreno que tava aqui, tava dizendo: “que tempo bom era aquele 
tempo que você fazia essas novena, que você fazia essas coisas aqui que a 
gente se reunia e tudo... na escolinha, e foram tirar a nossa escolinha daqui” 
elas disseram. (MARILENE)  

Assim como na Comunidade da Soledade, também em Campo Novo do Sul 

o fechamento da Escola implicou a perda da seção eleitoral e transferência do título. 

Conta Dona Vanda que desde o votar era na escola. Saiu a escola, agora tem que 

votar em outro lugar, né, o pessoal do Campo Novo. 

Também ficou saliente nos depoimentos que uma das perdas das 

comunidades foi na relação entre pais e professores. A Escola como referência 

social e a Professora como pessoa “instruída”, em quem podiam confiar: 

Confia muito na escola. De primeiro, qualquer coisa que a gente via assim, 
desde a época da minha mãe qualquer uma coisa que tinha, a pessoa 
primeiro vinha ali tirar um parecer com a professora. Mesmo que não fosse 
coisa de escola. Mas ele vinha ali, eu lembro no tempo da mãe. Eles vinham 
ali perguntar pra mãe se eles podiam fazer isso ou aquilo, como é que se 
faz ou por lá ou por cá, uma coisa assim. (...) Eles perguntavam: “será que 
eu devo?” Ou qualquer outra coisa, “será que eu devo fazer? Vou ou não 
vou? Como é que eu faço?” Então eu acho que a escola para eles acho que 
era quase como um todo, um ponto de vista deles ali, um ponto de 
referência para eles pegarem alguma explicação, alguma coisa. 
(MARILENE) 

Além disso, a comunicação família/Escola ficou dificultada com o 

distanciamento ocasionado pela Nucleação. Segundo Dona Vanda: Mais longe, mais 

difícil. Aqui é mais perto. Até no passar na estrada o professor pode gritar com o pai 

e a mãe. Não é verdade? Pode conversar. Da mesma forma, explica Dona Marilene: 

Aqui a gente não sei se é porque a comunidade era pequena, era tudo mais 
vizinho, até na própria casa eles vinham aqui conversar comigo e tudo. E lá 
[no Núcleo] não. Lá era só mesmo numa reunião pra gente ver eles lá. (...) E 
aqui quando era Soledade, nossa, os pais já vinham tomar café, bater um 
papo e a gente já tinha, já conversava. Ó a estrada é ali, os vizinhos 
passavam por ali, o pai às vezes ia passando a cavalo por ali, já chegava: 
“ah como é que vai meu filho, como é que tá, isso e aquilo...” A gente tinha 
mais contato que lá no Cambará. Lá têm pais que a gente vê mesmo só dia 
de reunião. 

Por esses e tantos outros motivos que poderíamos também relatar que as 

pessoas entrevistadas parecem ter sentido muito a perda da Escola. Por outro lado, 
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“Seu Orico”76, pertence a uma comunidade que recebeu um Núcleo, fala da garantia 

de movimento que traz a Escola: é dia de reunião dos pais, já dá aquele movimento 

e proza, um prozeia, outro já troca idéia e aí vai, se interte. A esposa, Dona Nida77, 

completa dizendo como ficaria sem a Escola: ia ficar até meio morto o lugar, né. 

As palavras de Seu Orico são profundas: daí é uma coisa de mais união. Se 

não tiver um negócio assim, pra fazer volta e meia uma reunião, uma coisa, você 

fica: você tá lá e eu aqui. Não tem uma união, não tem uma troca de idéia. É a 

sabedoria popular falando da importância da articulação comunitária propiciada pela 

movimentação social que gera a Escola. 

Nas falas, os significados atribuídos à Escola são abrangentes. Ela tanto é 

vista como lugar de estudo, de abertura dos “horizontes” pela troca de idéias, quanto 

é comparada a outros lugares de envolvimento social – principalmente a Igreja e o 

Salão de Festas da Igreja.  

Para Dona Marilene: 

Pois eu acho que a escola aqui nessa comunidade, para mim acho que uma 
escola eles tinham como um todo. Ali é onde o aluno ia estudar, era onde a 
pessoa ia ali se comunicar, acho que a escola era um todo para eles. Eles 
tinham aquilo como uma grande coisa. Porque eu, pra mim a escola ali é o 
que vai abrir as “parências” pra eles ali é a Escola. (...) É que uma escola é 
quase um todo. O ponto de vista deles parte dali da escola.   

Dona Nida, questionada por que o Núcleo teria ficado na sua comunidade, 

responde: eu acredito que é por causa da Igreja aqui, a comunidade, assim já ficava 

um lugar mais: salão, Igreja, né. Enquanto que para Dona Vanda é esse o mesmo 

motivo que a faz lamentar a perda da Escola: É menos uma coisa no lugar, né? 

Acaba mais o lugar, né, a comunidade. Porque é mais uma atividade no lugar: ‘lá 

tem a escola’, ‘lá tem um professor’, ‘lá tem uma reunião’, ‘lá tem uma festinha de 

escola’. É mais coisas pro lugar.   

A Comunidade do Campo Novo do Sul recentemente teve outra perda 

significativa. A Festa da Padroeira – Nossa Senhora Aparecida – não pode mais ser 

realizada na data original. Com a construção de um Santuário, projetado às margens 

da BR 282, em Santa Clara, a data religiosa agora é comemorada lá. E a 

                                                 
76 Senhor Orico Júlio da Cruz, morador do Paraíso da Serra. Ele e a esposa são donos do bar em 
frente da Igreja e da Escola. Entrevistados no dia 30/01/07. 
77 Anida da Cruz, esposa de Seu Orico. 
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Comunidade já percebeu que, se deixar a sua festa para depois da festa do 

Santuário, fica com dificuldade de arrecadar “prendas”. Então, neste ano de 2007, 

realizou – para indignação de muitos moradores – a sua festa no mês de setembro. 

O fechamento da Escola é lamentado por Dona Vanda: 

Ah, eu acho que perdeu muito. Porque é uma coisa que tiraram dali que... 
que era nossa. Tiraram, levaram e não temos mais direito à escola aqui. 
Temos lá, mas aqui, à nossa, não. Mesma coisa que querer tirar a nossa 
Igreja, levar pra outro canto: ó, perdemos.    

Preocupa pensar que as histórias das Escolas Isoladas estão se perdendo e, 

da mesma forma, tantas histórias da comunidade, das pessoas... É latente o risco de 

manifestações culturais – que são essenciais para a continuidade da construção do 

imaginário coletivo das comunidades – como o enfraquecimento gradativo das festas 

de Igreja, ocasionado pela desarticulação comunitária. Para Miguel Arroyo: “Outra 

matriz cultural forte no campo é a celebração e transmissão da memória coletiva, as 

lembranças, as festas, celebram a história da comunidade, relembram as origens, os 

traços de sua identidade coletiva” (ARROYO, 1999, p. 39, grifos do autor). 

Desde o início das discussões nos movimentos sociais para a criação de 

uma Articulação Nacional Por uma Educação do Campo, já estava definida a 

importância de “reconhecer a necessidade da escola no campo e do campo” 

(KOLLING; NÉRY; MOLINA, 1999, p. 37). Justamente porque uma Educação 

significativa e emancipatória para os povos do campo passa pela contextualização 

dos conteúdos, segundo os modos de produção da sobrevivência no campo, e pela 

garantia de que essa Escola esteja no território rural, junto das comunidades. 

Como já afirmamos em outros momentos, Paulo Freire (1996) nos alerta que 

a Educação muitas vezes é usada como campo de consolidação do pensamento 

hegemônico, por meio de práticas educativas alienantes. Nos parece que a 

desativação das Escolas nas pequenas comunidades rurais faz parte desse projeto, 

uma vez que arranca das comunidades suas Escolas, em nome de uma suposta 

qualidade no ensino.  
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6.2 Escolas Isoladas: lembranças do passado, presenças hoje 

Estando a Educação refém de um modelo onde apenas a novidade tem 

valor, as novas teorias são abraçadas sem maiores questionamentos por 

educadores que desesperadamente tentam fugir do rótulo de “tradicionais”. As 

metodologias disseminam-se ampla e rapidamente como “receitas” travestidas de 

modismos, na mesma dimensão com que seus principais representantes vendem 

livros e palestras. 

Nesse cenário, a Escola Isolada estaria mais que obsoleta e sem justificativa 

seria uma análise de suas práticas educativas. Ela representa tamanha falta de 

condições a ponto de obrigar crianças de idades diferentes a estudarem na mesma 

sala. Porém, se desviássemos um pouco nosso olhar preconceituoso e nos 

permitíssemos espaço à discussão, ficaríamos no mínimo instigados a saber como 

tantas pessoas foram então alfabetizadas e deram seqüência aos seus estudos, 

oriundas de tão precária e “arcaica” forma de ensino. 

Apresentamos aqui algumas lembranças das Escolas Isoladas, nas vozes 

das professoras entrevistadas, para que possamos conhecer um pouco dessas 

Escolas, quais eram as condições de trabalho, o cotidiano, as angústias e alegrias 

no ensino com as classes multisseriadas. Tentando ir um pouco além da imagem 

apregoada pelo discurso oficial, de que o “problema” estaria na classe heterogênea 

e não nas condições físicas e pedagógicas das Escolas, nos permitimos ouvir outras 

versões sobre esse lugar chamado Escola Isolada.  

A memória está intrinsecamente ligada com o espaço e com o tempo e 
constitui instrumento de trabalho primeiro. O espaço, aqui, é entendido bem 
mais do que um simples palco de acontecimentos, mas e principalmente, 
um verdadeiro espaço humano e de vida, e, neste sentido, colaborador 
dinâmico e motivo de transformações sociais. (TAMANINI, 2000, p. 16).  

A coleta e o registro de depoimentos como os que trazemos aqui é relevante 

para que na História não reste apenas a imagem de uma Escola Isolada como uma 

estrutura escolar a ser gradativamente superada, tantas as suas limitações. Como 

se ela não tivesse nenhuma contribuição a oferecer às Escolas que se dizem atuais, 

equipadas, modernas e “eficientes”. 

Nesse sentido, foi valiosa a opção pela História Oral, pois ela 
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Diz respeito não apenas ao que foi dito nos depoimentos, mas 
principalmente ao que ainda não foi falado, pois implica em registrar valores, 
emoções contadas em determinados relatos de vida, que muitas vezes não 
se cristalizaram na forma de documentação escrita; desta forma atribuindo a 
responsabilidade de conservar, através da tradição oral, o que 
desapareceria se não fosse anotado, tendo a sensibilidade e a 
característica única de captar o não explícito. (TAMANINI, 2000, p. 17) 

Além disso, sendo a alienação histórica imprescindível ao projeto neoliberal, 

acreditamos no cultivo das memórias como ato educativo e de resistência à 

massificação dos sujeitos e das histórias. 

A informação só nos interessa enquanto novidade e só tem valor no instante 
que surge. Ela se esgota no instante em que se dá e se deteriora. Que 
diferente a narração! Não se consuma, pois sua força está concentrada em 
limites como a da semente e se expandirá por tempo indefinido. (BOSI, 
1994, p. 87) 

As falas das professoras entrevistadas, comentando sobre o cotidiano da 

Escola Isolada, acabam por compará-la a outro tipo de estrutura escolar. Pois ainda 

estavam lecionando quando aconteceu o fechamento/agrupamento de suas Escolas 

e, assim, encerraram sua vida profissional já com outras referências: o Núcleo 

formado no interior, ou o Colégio da sede do município. Neste ponto pudemos 

perceber que os modos, os jeitos, os fazeres da Escola Isolada continuam vivos nas 

práticas pedagógicas das professoras em exercício, resistindo às burocratizações 

dos Núcleos. Infelizmente, muitas deficiências de estrutura e infraestrutura também. 

Por isso, nossa opção foi de não restringir essa parte do texto às lembranças das 

Escolas Isoladas – até porque elas não são elementos que ficaram no passado – 

mas também buscar pontos de interlocução entre essas memórias e as realidades 

encontradas nas Escolas. 

Nas entrevistas, iniciadas pelas histórias de vida das professoras, logo 

percebíamos como o magistério ocupa um lugar central. É a Professora Terezinha 

quem conta: 

Desde menina eu dizia que queria ser professora. Queria, queria, mas na 
época o pai era assim, muito certo, filha mulher não podia sair de casa 
porque não dava... E depois eu fiz até a 4a série, e fiquei em casa. Daí casei 
e quando eu tinha 3 filhos o seu Jair foi prefeito. Eu com a 4a. série. E eu 
pedi pro seu Jair uma escolinha. Ele perguntou qual era o nível de estudo 
que eu tinha. Eu disse: eu tenho a 4a série. Ele disse: “Ah, meio difícil, tem 
quer fazer um teste”. Fiz, me deu a escolinha. Daí quando fez dois anos, eu 
fui fazer aquele supletivo, que a gente fazia em Lages, que a gente prestava 
exames duas vezes por ano.   
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Parece que muitas professoras iniciaram a vida profissional como “leigas” e 

depois tiveram a oportunidade de fazer o Magistério em cursos específicos para 

formar professores em exercício. Já a Professora Cleusa, estudou quando moça em 

um colégio de freiras, onde sua mãe trabalhava: pra eu conseguir me formar 

professora, tinha que pagar, era particular. Eu e duas irmãs, nós limpávamos salas 

de aula do colégio, pra pagar o estudo. Assim também a mãe de Dona Marilene – 

Maria Luiza Cabral –, quando chegou na Comunidade da Soledade para assumir 

uma “Escolinha”, já estava formada: 

A minha mãe foi a primeira professora a dar aula por aqui. Até era lá na 
casa do meu avô, que tinha uma casinha lá daí ela parava na casa do seu 
Alberto, parava em casas por aí porque ela veio em solteira e ela dava aula 
numa escolinha que tinha lá perto da casa do meu avô.  

Depois se casou e acabou ficando naquela Comunidade até falecer: ela 

mesma conta que daí ela veio morar um tempo aqui e ia comigo no colo naquela 

época daqui até chegar na escolinha ali do meu avô que dava o que, acho que uns 3 

quilômetros a pé. Aí eles resolveram mudar para cá. Para ficar mais próximo. Com 

orgulho conta que sua mãe foi sua professora, e porque desejava, também, ser 

professora: porque eu sempre gostei de lidar com papel, com criança, essa coisa era 

o meu sonho, o que eu mais gostava era de fazer isso. Quando a mãe precisava tirar 

licença, Dona Marilene a substituía. E assim também foi depois que sua mãe se 

aposentou. Mas por questões político-partidárias ela não conseguiu ficar muito 

tempo naquela Escola e teve que ir lecionar a treze quilômetros da sua casa. Mais 

tarde, fez o curso que se chamava Logus – assim como a Professora Terezinha – 

porém, insiste em afirmar: Mas antes de eu fazer o Logus eu já dava aula. Já era 

professora. 

Na trajetória de vida, os relatos são testemunhos de tempos difíceis, longas 

distâncias e muitos sacrifícios que envolviam inclusive a família. Dona Terezinha 

lembra que a Mãe dela cuidava dos seus filhos, pois, após o prefeito contrário às 

idéias de seu marido assumir, ela precisou deixar a Escola próxima de sua casa – na 

Comunidade do João Paulo – e ir para a Comunidade do “Barreiro”. Levou consigo 

apenas a filha mais nova: 

Dava 20 km da minha casa. Eu tinha que ficar a semana toda lá. Ai que 
trabalheira. Eu levei a Thaise, a Thaise caminhou dentro da escola. Parava 
na escola. Reparti um canto com cortina e lá era o meu cantinho e o resto 
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era aula. E lá ela caminhou. Morava na escola. (...) Eu fui de tudo, eu fui de 
carroça, eu fui de cavalo, eu fui de tobatta, eu fui de carro... tudo eu testei 
pois era um ano. Todo final de semana eu ia em casa. Era aquele rolo. 

E quando chegava em casa, às sextas-feiras, pouco tempo sobrava para 

ajudar o marido na plantação ou na lida com o gado: porque daí também a gente 

tinha a casa e no interior dá muito serviço: tiração de leite, e horta, e... os interior é 

muito serviço, né? 

Também a Professora Cleusa lecionou na Escola de Barreiros. Foi em 1986, 

já concursada: Um lugar assim, sem luz, sem nada. Maravilhoso era pra mim, 

porque eu sempre gostei de interior, né. Eu tinha os dois meninos pequenos, a gente 

ficava lá de noite, tu só via aqueles risco na serra assim. Não tinha luz, não tinha 

nada. Depois de um ano, conseguiu remoção para a Guarda Velha. 

Em relação às Escolas onde trabalharam, a precariedade da estrutura física 

contrastava com o cuidado que tinham. Era como a extensão de suas casas. Na 

Escola se mesclavam – sem se confundir – os fazeres de professora e de dona de 

casa. O compromisso social dessas educadoras fazia com que assumissem a 

Escola como quem detém a responsabilidade de uma casa. Porém, não poderíamos 

dizer que a Escola Isolada representava uma casa, porque se definia justamente 

pelo sentido coletivo. Pertencia a uma comunidade, não a uma pessoa. Conta 

Professora Cleusa que ao chegar na Guarda Velha, era uma escola velha, que a 

gente teve que escorar ela com um material assim rústico, e o assoalho tava caindo, 

nós escoramos tudo pra escola não cair. Teve um ano que eu tinha 41 alunos dentro 

da sala. 

Dona Marilene lembra que o mesmo terreno – em frente a sua casa – 

recebeu várias “Escolas”: as três eles só mudavam de local que daí a madeira ficava 

velha e eles mudavam de um lugar pro outro, mas sempre foi casinha de madeira. 

Ainda com tristeza em pensar que sua Escola foi retirada da Soledade, lamenta:  

Que aqui eu trazia ela sempre caprichadinha, enceradinha, enceradinha, 
que eles sempre diziam: “como é que podia”. Daí depois lá já não era 
aquele soalho, já virou o lado de baixo pra cima, era pintado e daí a gente 
não conseguiu mais formar o soalho direitinho, limpinho como era. Ah... eu 
achei muito difícil lá, sabe? Esse transtorno de ir pro Cambará. 

Assim como lembra Dona Terezinha, em relação ao assoalho da sua 

“Escolinha” no João Paulo: “Tão cuidado. E era cuidado, um ‘soalho’ bem bonito”. 
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Mas a responsabilidade com a manutenção da Escola era apenas uma das 

funções das professoras. Comenta a Professora Cleusa que tinha que fazer 

merenda, horta escolar. A gente fazia nas aulas de arte, a gente muitas vezes até da 

própria Educação Física a gente trabalhava na horta escolar. Também fala Dona 

Marilene: 

Eu gostava. Eu gostava. Fazia aquilo com carinho. A escolinha era aqui 
perto de casa, às vezes dava meio dia que era a hora de soltar eu chegava 
em casa meia hora e coisa, o Olívio falava para mim: mas o que que você 
fica fazendo? Eu ficava limpando e depois a gente era merendeira, era 
faxineira, era a médica, era o tudo numa escola né, não tinha nada. Não 
tinha outra pessoa a não ser a gente mesmo que lidava com a merenda, 
fazia a limpeza de tudo a sala era a gente que fazia. 

É visível que o relato dessas pessoas, sobre as dificuldades por que 

passaram, vem acompanhado de afirmações sobre a satisfação que tinham com o 

trabalho naquele ambiente. Para Dona Terezinha: 

Ele era assim um trabalho que você não parava às quatro horas todas. 
Porque você era merendeira, faxineira, enfermeira, tudo tu fazia. Mas era 
bom de trabalhar. As crianças eram crianças boas de trabalhar, e a gente 
conseguia um desenvolvimento muito bom. A gente rebolava porque a 
gente tinha as quatro séries e a gente conseguia, principalmente a 1a série, 
a gente sempre alfabetizava a base de um 70%. Como a gente encontrava 
barreira em crianças que não desenvolviam né. Mas sempre o 
desenvolvimento era bom. Muito bom. E elas eram muito fiscalizadas. Nós 
não ficava assim sem ter fiscalização. Direto, direto. Era pelas diretoras, 
coordenadoras, elas tavam sempre fiscalizando. Quando a gente via eles 
tavam chegando. 

As relações na Escola Isolada iam além do processo ensino-aprendizagem. 

Neste, as exigências vinham externamente, de diretores que fiscalizavam o 

processo. Como o trabalho era solitário e, muitas vezes, contínuo por vários anos 

letivos, toda a responsabilidade estava centrada no professor. Com orgulho, diz a 

Professora Cleusa: aquilo que, tenho certeza, que eu ensinei de História, Geografia, 

Ciências, aquilo eles aprenderam e nunca esqueceram. 

Já as outras exigências, de ordem pessoal, levavam as professoras a 

sentirem-se responsáveis pelo cuidado dos alunos. Como uma provedora, se 

necessário fosse, levava alimentos da sua casa, mas não deixava suas crianças 

sem merenda. Também socorria os alunos nos problemas de saúde: 
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A gente tinha arte, tinha educação física, a gente era professor de tudo. Era 
benzedor, porque se chegava com dor de dente tu tinha que fazer uma 
agüinha doce ou dar uma esfregadinha lá pra sarar, e sarava graças a 
Deus, tu tinha que limpar cabelo de piolho porque em geral tem muito piolho 
nesses interior, tu pedia remédio aqui no posto, ou na Secretaria de Saúde, 
levava, passava, tu tinha que passar pentinho, limpar. Tudo isso a gente 
tinha que fazer. A gente era tudo na escola! Tinha que fazer a merenda, que 
eu nunca deixei meus alunos sem merenda, se eu não tinha de tudo, eu 
pedia a colaboração, eles traziam ovo, traziam verdura, e verdura a gente 
sempre tinha da horta. Fazia até conserva pra deixar de salada. Se não 
tinha merenda, às vezes tinha sardinha, nós fazia uma torta de cebola...  

A proximidade entre professor e comunidade permitia um olhar cuidadoso 

sobre cada aluno, sua família e história de vida. Segundo a Professora Cleusa, 

tratava-se de um trabalho bem diferente do ritmo do Colégio, na sede urbana: 

Tu conhecia os problemas lá. Tu tava entrosada nos problemas dos pais 
dos alunos. E aqui não tinha, aqui não tem como, um mora pra lá, outro pra 
cá. E não se abrem assim. Lá se um aluno chegasse e me dissesse um 
bom dia meio diferente eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido de 
diferente. A atenção era outra, a atenção do aluno com a gente era outra, se 
tu pedisse: ó se nós pudesse fazer isso aqui amanhã, eles já eram pronto: 
não, nós ajudamos. 

A confiança que os pais depositavam na professora da Escola Isolada 

muitas vezes se estendeu ao Núcleo, independente se ela ainda fosse professora 

dos seus filhos ou não. Caso de Dona Marilene: 

Confiavam. Ah! se era um remedinho, era gozado. Agora lá ultimamente 
elas [professoras] pode até te dizer, mas se tinha uma criança doente das 
outras salas, o remediozinho chegava lá e diziam pra mim. A mãe mandava 
um bilhetinho: “tal hora dá o remédio pro meu filho, olhe meu filho que ele tá 
doente, olhe isso e aquilo”. Às vezes elas diziam: “mas por que que elas [as 
mães] não vêm dizer pra mim que é meu aluno”, mas eles se achavam 
assim, qualquer coisinha era comigo que eles vinham se socorrer era 
comigo. Choravam uma dorzinha que tinham, uma dorzinha de dente, uma 
coisa, era comigo. 

E diante do desafio de lecionar para quatro séries (ou mais) ao mesmo 

tempo, cada professora encontrava o seu método: 

A gente chegava um pouco antes, uma meia hora, deixava a merenda 
iniciada, fazia uma oração e começava a aula. Às vezes cantava um hino, 
ou cantinho de criança. (...) Entrava na sala, dava umas atividades mais 
rápidas pras três séries primeiras, assim, a 2a, 3a, e 4a. Enquanto a 1a ia 
fazendo uma coordenação. E depois a gente trabalhava mais tempo era 
com a 1a. Daí até a hora do recreio a gente ficava assim com a 1a, em cima. 
Porque tinha que alfabetizar. Daí depois da hora do recreio, os alunos 
ajudavam a organizar a merenda, que nós ainda era merendeira, né? E 
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depois, quando entrava a gente deixava bastante atividades com a 1a e 
pegava as outras. Daí era até o finalzinho com as outras três séries. 
(TEREZINHA) 

Em geral eu pegava a 4a série que eles já sabiam se virar melhor, explicava 
a matéria ali, dava uma atividadezinha lá pros outros, de ir corrigindo 
deveres, os da 2a ajudando os da 1a, era assim que eu fazia. Os da 2a, 
nunca deixava eles sem uma coisa. Então fazia um ajudar o outro e ir 
pesquisando, ver se tinham trazido os trabalhos, que eu usava muito recorte 
de gravura, e de palavrinha, então, ajudava pros da 2a procuravam e 
aprendiam e ajudavam os da 1a, enquanto eu passava pra 3a e a 4a o 
assunto e passava os exercícios, e eu não é pra me achar, você me 
conhece, mas eu sempre tive um dom natural de ensinar. Acho que nasci 
pra ser professora. Eu gostava e gosto ainda hoje em dia, ainda lembro 
assim com saudade de ter me aposentado, porque se não ainda tava na 
sala de aula, mas eu nasci pra ser professora, de ensinar. Eu tive sempre 
paciência, sempre fui durona, porque estudar em colégio de freira a gente já 
aprende isso com padre e freira que a gente se criou, então eu sempre fui 
assim dura com os meus alunos. Na Guarda Velha também eu nunca dei 
um grito em sala de aula. Era só eu olhar eles sabiam o que eu queria, que 
de certo não tavam naquilo certo. (CLEUSA) 

De início, as três professoras citaram a classe multisseriada como um 

problema. No entanto, nenhuma delas fala disso como fator que dificultasse o seu 

trabalho e a aprendizagem dos alunos. Em alguns depoimentos podemos observar 

esse movimento contraditório: 

De 87 até 94 eu trabalhava com uma turma só as quatro séries. Nunca tinha 
menos de 30 alunos. (...) Ah era bem mais difícil, porque daí tu pense: tu 
tinha que dar assuntos diferentes pra cada série. 1a e 2a eles quase sempre 
eles tinham o mesmo nível, só que os meus alunos, você pode pegar ali no 
colégio, aqui na prefeitura, ou no estado, onde fica os arquivos, as minhas 
1a séries eu nunca reprovei um aluno. Porque a 1a e a 2a elas tinham quase 
o mesmo nível. Talvez pelo jeito de eu alfabetizar, eles iam pegando e era 
muito fácil pra mim alfabetizar! Mas era ainda no tempo do “b a bá”, de 
junção de sílaba, das vogais com consoantes, formava palavrinha... tem 
gente que era contra. Foi de repente mudaram que cartilha não prestava. 
Gente, eu alfabetizei tanto aluno meu, alfabetizado mesmo, que eles 
conseguiam ler textos, construir textos assim ó grande, através das 
palavrinhas. (...) Pode perguntar pra qualquer professor do colégio, eles 
diziam: “teus alunos são ótimos Cleusa, eles são os melhores que tem”. Eu 
digo: então contradisse aquilo lá de aluno do interior ser “burrinho”, ser 
aquilo... Não! O aluno de interior, ele eram muito mais puxado que esses da 
cidade. Com as quatro turmas que a gente tinha. Daí quando foi dividido 
[com o desdobro], meu Deus, tava no céu. (CLEUSA) 

Dona Terezinha, ao narrar sua experiência, parece ter percebido que a tão 

desejada única série também era heterogênea: 

Esse por série ajuda. Porque a criança separa... pois é, nessas 
multisseriadas elas têm isso aí que separou por séries. E por séries isso 
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influencia bastante, lógico, porque pensa bem, o professor vai trabalhar com 
uma série só. Eu acho que sim. Eu acho que isso aí influencia. (...) Eu 
trabalhei no colégio quando eu comecei aqui, eu fiquei um mês no colégio 
com 1a. Só 1a. E gostei. Mudou bastante, mas era um trabalho melhor. Só 
era uma coisa engraçada, eu peguei com 30 alunos, então naqueles 30, 
porque essas escolas que a gente trabalhava a multisseriada que a gente 
trabalhava com menos número de alunos, então aquilo favorecia. E eu 
peguei com 30. Então era engraçado que eu tinha 30 alunos de 1a série, eu 
tinha uns cinco níveis de criança. Aquilo é que era engraçado. O que a 
gente não tinha na multisseriada, a gente teve ali porque na multisseriada 
era cinco, seis de 1a, né. Tudo era menos. 

E talvez, a experiência com o trabalho multisseriado proporcionou-lhe um 

olhar de estranhamento à classe unisseriada: 

É porque daí a gente tem assim uma turma que desenvolve rápido, o outro 
que desenvolve médio, o outro menos e o outro menos ainda. E é tão 
engraçadinho que aqueles que desenvolve menos, eles procuram sentar 
bem no finalzinho das carteiras, que tem que trazer eles mais pra pertinho 
da gente. Mas eles ficam mais isoladinhos, eles se isolam por si. 
(TEREZINHA) 

O professor da classe multisseriada acabava respeitando as diferenças entre 

os alunos para além da série em que, pela idade, estavam matriculados. Dona 

Marilene, questionada sobre o fato de trabalhar com quatro séries ao mesmo tempo, 

responde: 

Não. Não era difícil. Às vezes agora hoje, que ultimamente eu trabalhava 
com uma turma só, eu parava e pensava: como é que naquela época eu 
dava conta de quatro turmas dentro de uma sala. Que dentro de quatro 
quase que tem seis turmas né, porque sempre tem o mais fraquinho, o mais 
fortinho... e parece que a aprendizagem, parece que era melhor. Eles 
parece que aprendiam mais que hoje em dia. Pelo menos assim na parte de 
respeitar, de tudo, ih... era diferente de hoje em dia as coisas. O meu 
quadrinho até pouco tempo tava lá no Cambará jogadinho. Que da 
Soledade foi transferido para lá, foi levado. Olha ele não passava do 
tamanho dessa mesinha aqui. Menos de dois metros. Olha acho que era um 
tamanhozino assim... eu trabalhava para as quatro turmas ali, que às vezes 
até eu mesma me pergunto como é que eu consegui e dava conta... 

E quando a questão era se “valeu a pena” nuclear, ela parece ficar em 

dúvida entre o que sente e a melhoria inquestionável, pregada pelo discurso oficial: 

Não. Eu acho que não. Até uma parte até pode ser que melhorou. Melhor 
para os alunos... não sei se pros alunos... trabalhar séries separadas, agora 
como ultimamente tava fazendo quem sabe era melhor pros alunos, quem 
sabe se eles aprendiam mais, mas eu preferia ficar aqui com as quatro 
turmas e não ter ido pro Cambará. (...) Parece que a evolução, a 
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aprendizagem com as 4 parecia que era melhor. Não sei se é porque eu já 
tinha trabalhado muito tempo assim, que eu acostumei.    

Temos cautela ao discutir se a aprendizagem era “melhor” na Escola 

Isolada, de classe multisseriada, porque seria necessário aprofundar a questão 

pensando nas metodologias e concepções teóricas que embasavam o fazer 

pedagógico das professoras entrevistadas. Somos conscientes de que esses 

depoimentos podem corresponder a um imaginário de Escola que hoje já não existe 

mais. Aliás, é sempre bom lembrar que as Escolas Isoladas podem ser analisadas 

no tempo presente. Nesta pesquisa tivemos oportunidade de conhecer apenas duas 

Escolas de classes multisseriadas, mas em Bom Retiro, seis delas estão em 

funcionamento neste ano de 2007 e, em alguns municípios de Santa Catarina, elas 

são a regra, não a exceção. 

Nesse sentido, nosso olhar é direcionado mais para os aspectos do 

cotidiano da Escola e para a possibilidade de interação e colaboração entre as 

crianças. Como já apareceu nas falas, as professoras incentivavam a troca de 

experiências entre os alunos de diferentes séries. Além desses momentos de 

integração, o próprio fato de compartilhar a mesma sala facilitava a quebra das 

“gavetas” dos conteúdos seriados: a gente tinha aluno que a gente tava explicando, 

às vezes ele parava, tava lá de butuquinha. Para querer saber o que o outro tava 

fazendo: ‘eu sei professora!’, eles diziam (TEREZINHA). 

Nesse aspecto, foi interessante o depoimento espontâneo de Dona 

Rainildes, merendeira do Núcleo de Canoas, se referindo à separação do Pré e da 

1a série: eu acho que eles aprendiam mais junto com a 1a série do que assim, no 

Prezinho. Porque daí eles ficavam espertos no que os outros faziam.  

Entretanto, esses depoimentos são sufocados pelo discurso naturalizado 

entre professores, pais e comunidade de que a classe multisseriada seria um atraso. 

Quando a Professora Jane foi avisar aos moradores de Barreiros que a EI Barro 

Branco Velho seria reaberta, ouviu de uma mãe que esta não iria tirar o filho do 

Colégio para ele estudar aqui, numa Escola de sítio. Porém, alguns meses depois 

essa mesma mãe teria voltado atrás. Também Dona Marilene comenta que a EI Rio 

do Troncho não foi fechada com a Nucleação e sim porque muitos pais queriam que 

os filhos estudassem no Núcleo do Cambará ou no Colégio, por esta razão, a Escola 

acabou fechando. 
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É a suposta melhoria na qualidade do ensino, confiada ao sistema 

unisseriado, que faz, inclusive, com que muitos professores se contradigam em suas 

falas. A Professora Ângela, do Núcleo de Canoas, teve a experiência com a Escola 

Isolada bem antes de ser formado o Núcleo naquela Comunidade. Seu depoimento 

revela que assim, com apenas uma série tem mais qualidade que na multisseriada. 

Porque por mais que tu se esforce, na multisseriada nunca vai ser a mesma coisa. 

Também a Professora Márcia vê como um avanço a separação por séries. No 

entanto, como este ano está dividindo a sala com outra colega e os sons 

ultrapassam a divisória de madeira, diz que é interessante perceber como os alunos 

interagem com as explicações da professora ao lado. Segundo ela, não raro eles até 

sussurram as respostas. 

A Professora Salete, que lecionava no Núcleo do Barbaquá, achava difícil o 

trabalho com duas séries juntas (ela tinha a 1a e a 2a série), principalmente pelo 

número de alunos (vinte e quatro) e porque a 1a série envolve alfabetização. Diante 

desta dificuldade, e ciente de que o Projeto de Nucleação previa classes 

unisseriadas, ela incentivou a mobilização dos pais para reivindicar a construção de 

uma nova sala de aula. Ela acredita que a separação das turmas tenha sido decisiva 

para a alfabetização de seus alunos. Contudo, seu trabalho mantém características 

daquele desenvolvido na turma multisseriada. De acordo com ela, mesmo com uma 

série apenas, ela diversificava as atividades conforme as especificidades de cada 

aluno. 

Com exceção desse caso, entre todos os professores com quem 

conversamos – aposentados ou em atividade, de Escolas Isoladas ou de Núcleos –, 

de nenhum deles ouvimos que a classe multisseriada dificulta o processo de 

aprendizagem dos alunos. O que reforça nossa hipótese de que as condições 

estruturais é que geravam (e geram) as dificuldades. 

Miguel Arroyo assim alertou, quando a Nucleação ainda era uma novidade: 

A palavra multisseriada tem um caráter negativo para a visão seriada 
urbana. Como se a escola urbana seriada fosse boa, o modelo; e a 
multisseriada fosse ainda algo que vamos destruir para um dia criar a escola 
seriada no campo. Por favor, não cometam esse disparate. Não tragam para 
o campo a estrutura escolar seriada urbana. (ARROYO, 1999, p. 33). 

Para o autor, seriado é um sistema “caindo aos pedaços” e o Brasil é um dos 

últimos países a teimar em manter uma Escola rígida, com séries anuais. É um 
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desafio aos educadores conseguir pensar sob essa perspectiva quando os próprios 

cursos universitários de formação docente – que tanto pregam a interação entre 

alunos e a integração dos conteúdos – se negam a considerar o sistema 

multisseriado como possibilidade pedagógica. 

Voltando às falas das professoras aposentadas, quando indagadas sobre os 

recursos disponíveis para o processo pedagógico, suas respostas misturam 

dificuldades em geral: falta de materiais básicos, como papel e mimeógrafo para 

reproduzir matrizes a álcool. Nem isso chegava às Escolas. Às vezes, nem o quadro 

de giz oferecia condições mínimas de trabalho:  

Olha, eu tinha dificuldade em geral na Guarda Velha, eu tive muita 
dificuldade com material didático. A gente não tinha o material necessário, 
quadro negro era um só pras quatro turmas, tinha que dividir um pedacinho 
aqui assim, outro assim, espaço físico de escola também não tinha como, 
então ali quando não tinha desdobro na escola isolada, eu sofri por causa 
disso. (CLEUSA) 

Dona Terezinha explica que suas idas à sede do município também serviam 

para preparar materiais: oh... quando eu ganhei um mimeógrafo foi o último ano que 

eu trabalhei e já vim pra cá. Não tinha menina! A gente queria fazer um trabalho, 

vinha aqui. Mas daí como é que a gente vinha, tinha que aproveitar os dias de 

reunião pra fazer aquilo. E Dona Marilene, mais uma vez, mostra em seu 

depoimento que a dificuldade não estava propriamente na classe multisseriada e sim 

nas condições estruturais e pedagógicas: 

Eu nunca tive mimeógrafo. Tudo passadinho à mão. Eu nunca tinha 
mimeógrafo. Nós pegamos agora depois que fomos pro Cambará. Na 
Nucleação. Mas aqui nunca tinha. Tudo feito à mãozinha. Às vezes até eu 
paro: como é que podia... que eu acho até no meu modo de pensar que 
naquela época os alunos saiam na 4a série sabendo mais do que eles saem 
hoje. Não sei o porquê mas... mesmo na parte de matemática, de leitura, de 
tudo, eu acho que era muito mais porque os que saíram aqui daquela época 
foram e desenvolveram, foram embora na aprendizagem e tudo. 

Tanto que um dos pontos positivos da Nucleação, para ela, é que a parte 

burocrática da Escola não fica mais com a professora: 

Melhorou até o trabalho da gente também porque antigamente pra gente 
fazer, a gente tinha que fazer aquele mapa de merenda, aquela coisarada, 
aquele monte de coisa... aquelas atas de encerramento de ano, era muito 
complicado. Hoje em dia já, a gente manda as notas e vai tudo pro 
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computador eles fazem as médias, fazem tudo. Então isso favoreceu. 
Diminuiu o trabalho pro professor. 

 Dona Terezinha cita como dificuldades: 

No início foi o problema de enchente. Depois eles arrumaram aquilo ali e 
parou. Depois era as reuniões, todo mês a gente tinha, e o ônibus passava 
cá na 282 [rodovia federal], 7 da manhã, 7 e 15 por ali, e tinha que ir 
naquele ônibus porque se não a gente perdia. No inverno aquilo ali foi uma 
dificuldade muito grande. (...) Reuniões pedagógicas era todo mês. Aquilo 
ali era bem difícil. E uma dificuldade muito grande que eu encontrei na 
escola do João Paulo é que eu trabalhei aqueles anos todos e eu nunca tive 
água na minha escola. Isso é que foi uma coisa horrível. Que eu trazia água 
de casa pra eles tomar e eu usava pra limpeza a água do rio. E aquele rio 
era terrível pra chegar. E nunca ninguém me deu uma força pra arrumar 
uma água lá na escola. 

Também questionada sobre esse aspecto, responde Dona Marilene: 

Olha, assim, que faz parte do ensino ali a mesma coisa era, o que eu 
achava mais difícil, eu não sei se nessa parte cabe isso ali, mas era a água 
não tinha lá em cima na escolinha não tinha água encanada. Eu tinha que 
pegar aqui da minha casa e levar com o balde. Não sei se era isso a sua 
pergunta... E fazer a merenda que eu tava na sala de aula, daí eles fizeram 
uma meia-cozinha assim arretiradinho, eu tinha que sair da sala, deixava as 
criança lá, passava por uma areazinha e ir lá cuidar da merenda. E lá 
naquela época, vinha muito aqueles mingau, aquelas coisa. Então tinha 
vezes que a gente tinha que deixar os alunos um pouquinho de lado pra 
atender aquela merenda lá. Esse era as dificuldades... o papel pros alunos, 
assim, vamos supor, uma provinha, pra que eles pudessem fazer uma 
provinha, eu tinha que elaborar tudo a mão. Não podia, não tinha 
mimeógrafo, não tinha nada. A não ser que eu fizesse aqui e fosse em Bom 
Retiro tirar “xerox”, mas daí também naquela época pra ir em Bom retiro era 
muito difícil. Era longe daqui naquela época, era estrada tudo de chão, 
depois é que foi feito asfalto e tudo né. 

Com base nesses depoimentos, podemos seguramente afirmar que a classe 

multisseriada não era o problema a ser resolvido. As Escolas Isoladas careciam (e 

ainda carecem) de melhores condições didático-pedagógicas e de infraestrutura. Em 

nossas “andanças” percebemos que ainda há um distanciamento entre Escolas 

Isoladas e a Secretaria de Educação. É considerado interessado o professor que, 

constantemente, procura o órgão oficial em busca de novidades pedagógicas e 

materiais. Porém, não lhe é fornecido isso lá, no seu local de trabalho, na 

comunidade onde atua. Ainda é o professor o responsável por buscar a merenda na 

Secretaria e, quando convocado para reuniões pedagógicas, é ele quem se 
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responsabiliza pelo próprio transporte, pagando passagem em ônibus de linha, se 

for necessário. 

Esse “isolamento” foi percebido nas duas Escolas que tivemos oportunidade 

de visitar. A Professora Jane (EI Barro Branco Velho) se dizia fora do calendário, 

aguardava um bilhete para saber em que dia deveria terminar o ano letivo. O 

Professor-agricultor da EI Barreiros contou que não recebeu nenhuma preparação 

específica para assumir a turma. Da mesma forma encontramos essa situação com 

a Professora contratada para assumir a turma do Pré no Núcleo de Canoas, que 

passou metade de uma tarde de aulas num Núcleo da sede do município para saber 

como dar aula. 

Os professores não citam esses fatos em tom de reclamação. Nem 

associam que a Secretaria deveria acompanhá-los no processo. Pelo contrário, se 

lamentam e depositam a responsabilidade sobre si próprios. Foi visível a angústia da 

Professora Jane: às vezes eu choro. Não consigo ajudar alguns. Tem aluno que está 

há três anos na 1a série. Eu acho que eu precisava de uns cursos. (...) Eu estudo em 

casa, porque tem coisa [dos conteúdos] que eu não lembro.  

O único material esportivo de que a Professora dispunha em sua Escola, 

quando da nossa visita, era uma bola de voleibol. Isso porque ela cometeu a 

ousadia de à Secretaria pedir, como se não fosse obrigação do poder público 

municipal equipar as Unidades Escolares. 

Não é possível tocar nessas questões sem relacioná-las aos Núcleos, que 

vieram como um projeto de superação das Escolas Isoladas. Surpreende-nos o fato 

de eles continuarem “isolados”. Os Núcleos – principalmente os que não dão 

problema – têm pouco contato com a Secretaria. As visitas são esporádicas. Algum 

pedido pode ser feito pelo motorista do transporte escolar, ou os professores que 

têm telefone se encarregam da comunicação. 

Esse afastamento chega ao ponto de o Professor Osni não ter recebido 

aviso sobre um feriado municipal que seria no dia seguinte. Para Dona Marlene (que 

trabalha no Núcleo do Costão com três turmas), a parte mais difícil de seu trabalho 

refere-se à reprodução de cópias dos materiais que ela prepara. Essa tarefa só pode 

ser realizada nos dias em que vai à sede do município. Ou seja, coincide com a fala 

de Dona Terezinha ao comentar sobre o passado da Escola Isolada. 

Dentro dos Núcleos, paradoxalmente, também são encontradas situações de 

“isolamento”. Dois deles usavam salas emprestadas, um pouco afastadas das 
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demais. Um deles, inclusive, continua assim. A Professora Magda leva à sala, para 

os seus alunos, uma jarra com água, assim como as professoras Marilene e 

Terezinha contam que levavam baldes com água de suas casas para as suas salas 

de aula. 

O Núcleo do Cambará, único com quatro salas construídas (todas em 

alvenaria), foi projetado sem consultas à comunidade escolar. O resultado é que a 

cozinha não tem ligação com a área interna e Neninha precisa dar a volta por fora 

da Escola, com a imensa panela, para chegar ao local onde serve a merenda. 

Outro aspecto interessante que percebemos é que, atualmente, sendo 

Núcleo ou Escola Isolada, os fazeres ainda se misturam. O professor, ou agora 

também a merendeira, sentem-se compromissados com aquele lugar e com as 

pessoas. Mais do que um local de trabalho, a Escola é lugar de vida. Alguns 

exemplos que acompanhamos: o bolo de aniversário para cada aluno no Núcleo de 

Canoas; Tide (Núcleo do Barbaquá), ao contar das toalhas compradas pela APP 

para servir a merenda, deixou escapar em sua fala minhas toalhas; a Professora 

Jane que levava comida de casa quando faltava merenda e que, com a ajuda do 

marido, encapou os cadernos dos seus alunos; o cuidado com a pediculose nas 

crianças no Núcleo do Cambará; o Professor da EI Barreiros que deixou os panos de 

louça secando na cerca de arame farpado da Escola e que retornaria no sábado 

para retirar as vespas, sem oferecer risco para as crianças. Ou ainda, a verdadeira 

procissão de alunos indo mostrar o caderno à Professora Jane enquanto ela 

preparava a merenda, e o abraço apertado que Dona Rainildes dá em cada aluno 

diariamente, quando chega ao Núcleo de Canoas para trabalhar. 

Retornando uma vez mais às lembranças das professoras aposentadas, 

entre o que achavam de melhor na Escola Isolada, o contato próximo com os alunos 

e suas famílias foi muito citado. Dona Terezinha rememora sorrindo as festinhas que 

organizava com os alunos em épocas especiais – Páscoa, Dia das crianças e 

encerramento de ano: ah! Quando a gente organizava uma festinha com as 

crianças... Aquilo pra mim era a melhor coisa do mundo. Aí eu faltava um dia, eu 

fazia uma torta bem grande e nós ia festar, e aquela piazada comiam, comiam. 

Então daí eu podia faltar. 

Já Dona Cleusa, com satisfação, descreve: 



 181

A educação dos alunos, o respeito deles pelos professores. E dos pais 
também pelo professor, a valorização que eles davam por a gente. Porque 
aqui no colégio tu entra, tu tem 30 alunos, cada um com uma cabecinha 
diferente, com um problema diferente, tu não tem aquela chance como você 
tinha na Escola Isolada de você chegar no final da semana, como eu 
morava lá, você ia na casa dum, um tempinho a gente ia na casa do outro...  

Nos relatos das professoras entrevistadas encontramos alguns trechos 

impregnados de forte carga emocional serem contados e revividos. Misto de alegria 

e dor, Dona Marilene deixa transparecer a dificuldade de abrir mão de um lugar que 

ela cuidadosamente organizava, para o bem da comunidade: 

Ah... eu me senti muito ruim. Eu não queria ir pra lá. E assim a gente toda 
vida trabalhou sempre sozinhazinha, né. Lá a gente ia ter... podia ter... que 
eu pensava pode ser melhor pra mim ou pros alunos e tudo, mas eu ainda 
preferia o meu cantinho. Preferia ficar aqui sozinha. Aquilo eu fui pra lá mas 
eu não acreditava assim... pra mim eu tava só passageira lá e eu voltava 
pra cá... pra Soledade. 

E Dona Cleusa se mantém ligada à comunidade em pensamento: 

Os pais eu sabia dos meus alunos um por um, de ter aluno hoje de eu 
lembrar: “tal aluno lá fazia aniversário”. (...) Saber que aquilo era tudo cheio 
de verdura, que eu trazia verdura pro colégio, que eu dava verdura pras 
professoras, pros alunos, pra quem não tinha. Eu incentivei eles a cultivar 
verdura pra comer. Eu fazia aqueles panelão de sopa com tudo. Tinha ano 
de eu ter 33 qualidades. 

No início, nossa vontade de apresentar aqui um pouco das histórias das 

Escolas Isoladas vinha da ânsia de lutar por um passado oprimido (BENJAMIN, 

1994). Para além disso, fomos percebendo durante a elaboração do trabalho que a 

questão é mais profunda e o desprezo das memórias não está restrito ao descaso 

com as histórias de vida, de sofrimento, de dedicação e de envolvimento dessas 

educadoras. A usurpação da memória faz parte de uma trama para que os sujeitos 

não se reconheçam como interventores da realidade, onde a História é, 

coletivamente, produzida. Condição necessária para que projetos modernos como o 

da Nucleação Escolar possam alcançar o êxito esperado. 
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6.3 Educação e Desenraizamento: o processo educacional dos sujeitos do 
campo 

Dando continuidade às nossas reflexões, queremos aprofundar a discussão 

em torno do processo educacional dos sujeitos do campo e suas relações com o 

desenraizamento das comunidades rurais. Procuramos pensar a complexidade que 

envolve a adoção de um projeto como a Nucleação Escolar, a maneira como foi 

encaminhado o fechamento/agrupamento de Escolas, e ainda o que se esperava de 

um Núcleo e suas atuais condições pedagógicas. Isso sem esquecer as identidades 

do campo e os constantes deslocamentos das crianças para estudar.  

Esperamos, a partir disso, ao menos tangenciar a subjetiva questão do 

desenraizamento, conceito que já causou algumas polêmicas em torno da nossa 

pesquisa. Quando por ele optamos, estávamos conscientes de que não seria algo 

“verificável a olho nu”. Do olhar atento às subjetividades (e, por que não dizer, 

teimoso) que mantivemos durante toda a pesquisa, conseguimos levantar alguns 

elementos que nos permitem tecer algumas aproximações à temática do 

desenraizamento dos sujeitos do campo. 

A esta altura do texto, alimentados por autores como Simone Weil (1996) e 

Éclea Bosi (1994), conseguimos perceber que a “raiz” em que acreditamos não é 

aquela que prende o ser humano em determinado local. Ao contrário, trata-se de 

uma raiz social e cultural, presente mais no plano das referências e identidades, do 

que no plano espacial. 

Roseli Caldart, ao tratar da Educação do Campo, tanto cita a importância do 

enraizamento social quanto da “raiz cultural, que inclui o vínculo com determinados 

tipos de processos produtivos e significa pertença a um grupo, identificação coletiva” 

(2004, p. 34). Mas a autora deixa bem evidente em seus escritos que a Educação 

não pode negar o caráter dinâmico da vida e da cultura: 

Trata-se de combinar pedagogias de modo a fazer uma educação que 
forme e cultive identidades, auto-estima, valores, memórias, saberes, 
sabedoria; que enraíze sem necessariamente fixar as pessoas em sua 
cultura, seu lugar, se modo de pensar, de agir, de produzir; uma educação 
que projete movimento, relações, transformações... (CALDART, 2002, p. 33, 
grifos da autora) 

Ainda que reconheçamos que os processos sócio-culturais são dinâmicos, e 

que as identidades são constantemente reelaboradas, é preocupante acompanhar o 
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deslocamento diário de crianças e adolescentes para estudar. Seja no trajeto até o 

Núcleo ou ao Colégio da sede do município, o fato é que o transporte escolar se 

tornou condição primeira para a escolarização dos sujeitos do campo, e há um 

consenso entre pais, educadores e comunidade de que ele muito tem interferido nas 

atitudes dos alunos. 

Para Miguel Arroyo (2004), o translado implica um deslocamento da infância 

e da adolescência de seu contexto social e cultural. Além da sua ação incisiva nas 

referências sócio-culturais dos alunos, o transporte escolar os expõe a situações 

perigosas, seja pelas condições de funcionamento dos veículos, pela ausência de 

um responsável pelas crianças dentro dos ônibus ou pelo tempo de permanência 

dentro destes. 

Em Bom Retiro, atualmente, pode-se dizer que há uma trama bem sucedida 

de linhas escolares cujos horários se encaixam. Mas nem sempre foi assim. O 

transporte escolar iniciou antes da Nucleação, atendendo apenas alunos a partir da 

5a série. No depoimento da Professora Cleusa, ela cita que trabalhava de manhã na 

Escola da Guarda Velha e à noite ia para o Colégio com o transporte. No início da 

Nucleação, arbitrariedades foram cometidas: crianças eram obrigadas a percorrer 

trajetos imensos e não raro passavam mais horas dentro do ônibus do que na 

Escola. 

Dona Marilene fala sobre as dificuldades dessa época: 

Esse transporte é coisa muito ruim. As crianças vivem uma temporada 
dentro desse ônibus. Muitos aqui, no início, criança que quase nunca nem 
iam nem em Bom Retiro né, quando foi pra lá essa nucleação.... dentro de 
uma Kombi, como a gente ia em 30 e poucos alunos dentro de uma Kombi 
pro Cambará... isso é sacrificoso. Até hoje em dia tá sendo, independente 
de ônibus bom ou ruim ou não, mas eles se sentem mal, vive quase a maior 
parte do tempo dentro de um ônibus! Do transporte pra lá e pra cá. Agora 
hoje, hoje até nem tanto que ele não tá fazendo Figueiredo [Comunidade 
vizinha], já diminuiu um pouco do que era quando a gente iniciou. Mas se 
não... Meu Deus.... essas crianças chegavam lá quase nem tinham 
condições de estudar. Um enjoava, um chegava com dor de cabeça, o outro 
vomitando... olha não foi fácil!     

Com o tempo, os horários dos ônibus e dos Núcleos foram sendo adaptados 

e, combinados, hoje possibilitam uma integração entre os veículos que recolhem 

alunos das proximidades – quase sempre micro-ônibus menores – e os outros 

ônibus que puxam (como dizem os moradores) os alunos para a Praça. Dessa 

forma, diminuiu o tempo de deslocamento. Porém, isso não garante a segurança. 
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FIGURA 18 - Ritual da baldeação, localidade do Cambará, 13/11/2006 

 

A troca de ônibus no meio do caminho foi naturalizada. Na imagem acima, 

vemos a troca acontecendo em um local seguro, em frente à Igreja do Cambará. 

Infelizmente, trata-se de uma exceção. Todas as outras baldeações a que 

testemunhamos em nossas andanças aconteceram em encruzos, no meio da 

estrada, com chuva ou sol. Uma delas inclusive – baldeação da qual participamos –, 

à beira da BR 282.  

Para algumas crianças, ainda hoje o tempo de deslocamento é longo. Caso 

de Carina, aluna do Núcleo do Costão do Frade e da neta de Dona Marilene, que 

estuda no Núcleo do Cambará. Ambas são exemplos de alunos que, para ter quatro 

horas de aula, ficam em média nove horas longe de casa. 

Acompanhamos diversas situações dentro dos ônibus. As que mais 

chamaram a atenção: a maior parte da frota parece ser bem antiga e quebra com 

facilidade; nenhuma criança é protegida por cinto de segurança; elas vão junto ao 

pára-brisa, conversando com o motorista; vimos até uma criança com a cabeça para 

fora da janela em plena BR 282, o que fez com que o motorista parasse o ônibus e 

chamasse sua atenção. Os motoristas são funcionários da Prefeitura e não recebem 
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nenhuma preparação para esta função, que é de muito contato com as crianças e de 

extrema responsabilidade. Felizmente, a maioria deles parece gostar do trabalho 

com os alunos. Até porque, é quase impossível permanecer nesta atividade sem ter 

um mínimo de afinidade com crianças e adolescentes. 

Muitos motoristas já passaram por situações complicadas em relação ao 

comportamento dos alunos. Seu Orico conta de um conhecido seu: 

Ele era motorista do ônibus lá e não quis mais. Disse: “quero trabalhar na 
caçamba do lixo, mas não quero mais ser motorista de ônibus”. Ele disse 
pra mim. Diz: “ah, não, um dia tinha um rapaz lá na Santa Clara...” diz que 
embarcou lá, mas um temerosão de uns 16 anos, e virou bater nos mais 
pequeno, surrar, pra lá e pra cá, ele parou e diz: “ó rapaz, você que me bata 
mais num que eu te boto na estrada”, diz: “venha nojento, venha me bater, 
quero ver se você é homem, me tire pra rua”. Diz: “homem do céu, me 
sentei, acho que até vim de ‘croque’ em cima do ônibus até em Bom Retiro 
de tão brabo”. Chegou ali, no fim do mês, diz: “ó, pode pegar a chave, 
arrumar outro que eu não quero mais”. 

Ouvimos também histórias de crianças que já ficaram esquecidas na sede 

do município. Como a menina que foi estudar no Núcleo do Capistrano, no tempo 

em que a EI Barro Branco Velho ficou fechada. Segundo a Professora Jane, os pais 

várias vezes foram buscá-la porque ela, distraída brincando no parquinho, não via o 

ônibus passar. 

Neste aspecto diríamos que, se o transporte escolar já é uma questão 

delicada para alunos de 5a a 8a série, quando são colocadas dentro dele – para ir até 

a Praça – crianças a partir de 7 anos, a situação é ainda mais preocupante. Com a 

Nucleação, muitas crianças de localidades que ficaram sem Escolas têm que ir até 

um dos Núcleos da sede do município. Isso acontece quando a comunidade não 

está próxima de nenhum Núcleo (como é o caso da Caneleira e de Santa Clara), ou 

a distribuição prevista no Projeto de 1997, na prática, não se consolidou. Muitos pais 

também, por opção – e pelo ideário de Escola que discutimos anteriormente – 

preferem mandar os filhos pequenos para o Colégio da cidade. 

Outros pais, no entanto, acham que o transporte deve ser evitado ao 

máximo. A mãe de dois alunos da EI Barro Branco Velho diz que é perigoso para as 

crianças o translado no ônibus porque daí os maiores passam por cima dos 

menores, e também pelo risco de largar essas crianças na cidade. Para ela é uma 

maravilha se a gente puder deixar a criança estudar até a 4a série no sítio. Foi 
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pensando assim que os pais da comunidade se mobilizaram e conseguiram a 

reabertura da Escola. 

Em Paraíso da Serra, o desejo é que todo o Ensino Fundamental possa ser 

oferecido na comunidade. Mesmo com o apoio da Prefeitura, o projeto já no início 

esbarrou em questões locais que vão desde a cedência do terreno até uma possível 

troca de nome do Núcleo. Conta a Professora Vera: o sonho é construir uma Escola 

mesmo, até 8a série, para eles não precisarem ir para o Colégio. Para que sair 

daqui? Eu já tive muito aluno que aqui com nós era uma coisa e depois de entrar 

para esses ônibus, hoje é outra coisa.    

Para boa parte das crianças e dos adolescentes tudo parece ser festa. Vão 

até no trajeto que não é deles, para levar os colegas, ao invés de esperar pelo 

motorista, na Escola. Como diz Dona Terezinha: adoram. Para eles é coisa boa 

andar num ônibus. Dona Cleusa explica que no início dos transportes de 5a a 8a 

série, os alunos só vinham para poder ‘bater’ estrada. Vim [para Praça] era um meio 

de distração, de saírem de lá e virem no ônibus.  

Os alunos teriam se deslumbrado com o passeio proporcionado pelo 

transporte e desacostumado a andar a pé, situação tão rotineira no campo. Dona 

Marilene comenta que no tempo da Escola Isolada, havia alunos que percorriam até 

sete quilômetros andando e que só faltavam nos dias de chuva. Hoje em dia daí eles 

não querem caminhar mais nem um pedacinho a pé, né. Porque tem o ônibus, daí 

eles tão ‘baseadinho’. Tem que levar de ônibus. Daí eles preferem ir lá só levar o 

fulano lá longe pra depois voltarem e ir de carro até em casa. 

Da mesma forma, com a carência de linha de transporte nas estradas do 

campo, também para os moradores o ônibus é uma boa alternativa para pegar uma 

carona até a sede do município. Principalmente quando o transporte ainda novidade, 

a euforia parece ter sido grande. Segundo Dona Vanda, antigamente parecia até um 

bando de louco dentro daquele ônibus. Aquilo até não era possível. O gritedo, a 

algazarra. Olha, eu acho que aquilo ali acaba muito com o estudo. Para ela, a 

excessiva brincadeira atrapalha a concentração na chegada à Escola. 

Na Pesquisa Avaliativa, encomendada pelo poder público estadual, dos 420 

líderes comunitários entrevistados, 250 responderam “sim” à questão “interferência 

do deslocamento das crianças das pequenas comunidades tem interferido na 

cultura”. Ainda assim, 90% dos moradores se mostrou favorável à continuidade da 

Nucleação (SED/ACAFE, 2000). Analisamos estas contradições, pensando a partir 
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das comunidades: as facilidades que o transporte escolar lhes oferece e a idéia de 

que a Educação escolar é mais “forte” numa Escola maior, de turmas unisseriadas. 

Ressaltamos, porém, que na pauta de recomendações da Pesquisa Avaliativa, está 

o treinamento dos motoristas e um sistema de acompanhamento dos alunos no 

interior dos ônibus. 

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

estabelecem, no Artigo 15, que o Poder Público deve levar em consideração: 

II – as especificidades do campo, observadas no atendimento das 
exigências de materiais didáticos, equipamentos, laboratórios e condições 
de deslocamento dos alunos e professores apenas quando o atendimento 
escolar não puder ser assegurado diretamente nas comunidades rurais. 
(MEC, 2004) 

Entendemos que o termo “apenas” está inscrito para afirmar que a retirada 

dos alunos das comunidades rurais para estudar deveria ser a exceção, não a regra. 

Para o ensino de 5a a 8a série até seria necessário a criação de uma estrutura, por 

não existirem, ao menos no interior de Bom Retiro, Escolas desse nível de ensino. 

Então, o deslocamento, a princípio, se justificaria. Mas as Escolas Isoladas 

desenvolviam a escolarização das séries iniciais nas pequenas comunidades, e não 

nos parece que elas se encaixam na diretriz “quando o atendimento escolar não 

puder ser assegurado diretamente nas comunidades rurais”. 

Outro ponto a destacar na questão dos deslocamentos à sede do município, 

principalmente em relação aos adolescentes, é a mudança nas atitudes e valores. 

Não são raros os casos de alunos e alunas que vão à cidade, não entram no 

Colégio, e passam a tarde em joguinhos eletrônicos das lanchonetes, ou namorando 

nas praças. Os professores pensam que o aluno realmente faltou à aula, enquanto 

os pais crêem que ele está em segurança, na Escola. Dona Marilene, com 

preocupação, fala sobre um adolescente que havia sido seu aluno e, mais tarde, 

reprovou no Colégio: saía daqui, pensavam que tava na aula, ele tava nos joguinho 

lá no Etinho [lanchonete], jogando lá. Daí foram ver, o pai foi descobrir, ele não ia 

para a aula. 

No texto base da I Conferência Nacional Por Uma Educação Básica do 

Campo este problema é analisado a partir do estigma que as crianças do campo 

recebem – de atrasadas – e, em reação a isso, “para serem modernas, passam a 

assumir valores duvidosos (como por exemplo, cabular as aulas para ingerir bebidas 
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alcoólicas nos bares, mesmo sendo menores)” (KOLLING; NÉRY; MOLINA, 1999, p. 

43). 

Mesmo admitindo o dinamismo da cultura e o seu hibridismo (CANCLINI, 

2003) é visível que a interferência das idas diárias à cidade para estudar impõe uma 

mudança brusca de conceitos. Aliás, quando pensamos numa sede como a de Bom 

Retiro, formamos uma imagem ilusória de cidade. Ainda assim, ela representa o 

centro das relações sociais e econômicas, das modernidades e “avanços”. 

O campo é encharcado de subjetividades que, ainda quando sufocadas, 

aparecem em pequenos ou grandes “suspiros”. Trazemos aqui alguns depoimentos 

e momentos em nossa pesquisa de campo que revelam um jeito todo especial de 

ser. 

Dona Vanda demonstra muita disposição para ajudar a todos, principalmente 

nas festas que acontecem na Igreja ao lado da sua casa: 

To sempre lá junto, ajudo... fazer bolo, confeitar bolo, esses dias ainda teve 
bodas de ouro, um casal até mora em Bom Retiro, mas o filho dele fez a 
boda pro pai e mora aqui: “Dona Vanda a senhora vai lá fazer um bolo?” 
Vou. Depois ele voltou: “Dona Vanda não tem que asse, a senhora assa?” 
Nesses forno grande né? Não tem problema. Então, quando precisam, até 
no Paraíso eu vou ajudar. 

Da mesma maneira, Seu Orico e Dona Nida ficam com a chave da Igreja, 

apesar de atualmente não serem membros da Diretoria. Como o bar de sua 

propriedade está localizado em frente à Igreja, sempre que chega algum turista, eles 

gentilmente a abrem para mostrar as belas pinturas internas. Também quando 

alguém morre, Dona Nida bate o sino: morre alguém, daí precisa abrir a Igreja, 

precisa bater o sino. Eu fui zeladora sete anos. Daí eu também bato o sino quando 

morre. É qualquer um que bate o sino pra quando morre alguém. Sempre pedem pra 

gente ir lá bater, e a chave fica aqui, né.  
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FIGURA 19 - Orico Julio e Anida da Cruz, Comunidade do Paraíso da Serra, 30/01/2007 

 

Seu Orico confessa que, além do bar, não consegue ficar sem algumas 

vacas ao lado de casa porque, segundo ele, isso interte a gente. Houve um tempo 

em que vendeu os animais, mas depois se arrependeu: levantava de manhã, ficava 

que nem um bobo ali na porta olhando. Sobre a vida em comunidade, ele fala: 

É por causa que na cidade grande, se tiver um vizinho ali, você não sabe 
nem o nome. Não adianta nem te perguntar onde tal fulano mora, que: não 
sei se mora aí ou não mora. Na hora duma necessidade, aqui todo mundo 
ajuda: “ah, o fulano ficou doente, e o coitado não tá bem de vida, cada um 
vai dá um ajutório”, ou ele fez uma roça e agora tá no mato não pode 
“alimpá”, vai o pessoal lá, né. Então tudo assim: um dá uma mão pro outro. 
E a gente começa a se “alembrá” que tá se ultimando aqueles, os velho tão 
se ultimando, tá ficando os novo mas daí é diferente. 

 Sentimos essa diferença nas relações quando recebemos o convite para 

almoçar tanto do Seu Osni quanto da Elaine, na visita ao Núcleo do Costão. 

Também com a mãe que fez o pão para a Professora Jane servir na merenda, e 

aquela que aguardava pelo ônibus no Rio do Troncho, apenas para presentear o 

motorista com uma dúzia de ovos. 

O processo de reelaboração das identidades tem sido significativamente 

acelerado e podemos acompanhar isso no desabafo de Seu Orico, ao afirmar que os 
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mais novos são “diferentes”. Só podem mesmo ser diferentes. Vivem num outro 

tempo, com outras referências. Exemplo disso são as alunas do Núcleo do Costão 

com seus bonés cor-de-rosa, roupas e cadernos “da moda”, mostrando os números 

de seus telefones móveis. O problema maior, no entanto, é quando as pessoas 

mudam para não parecerem “jecas”. Caso da neta do Seu Orico: 

“Ah, o vô quer que a gente seja jeca; os outros pegam riso, se não for assim 
como eles, eles vão rir da gente”, né? E assim uma coisa dizer eu tava 
carpindo, ou cortando lenha, eles não vão contar. Ficam com vergonha 
porque é capaz dos outros rirem deles, dizer: “você é um jeca, um bobo, um 
coitado”. 

Para Miguel Arroyo, “a educação é diretamente afetada na medida em que 

se desenraizam os povos da terra, da cultura e das formas de produção” (2004, p. 

96). Completaríamos, afirmando que a relação da Educação com esse processo é, 

além de direta, de mão-dupla. Tanto na Educação as mudanças são sentidas, como 

também ela pode ser coadjuvante nesse processo desagregador. 

O estigma do camponês como atrasado é tão naturalizado que as figuras 

caricatas dos “jecas”, nas festas de São João, não poupam nem as Escolas, sequer 

as professoras. Situação denunciada pela foto exposta no Núcleo do Paraíso da 

Serra. Mas, nesse caso, foi interessante que, ao retornarmos ao Núcleo para 

socializar com as professoras os escritos de nossas “andanças”, elas mesmas se 

flagraram ao ler a descrição que elaboramos. Deram sorrisos encabulados e, com 

certeza, refletiram sobre a questão. 

Na contra mão dessa tendência ao desenraizamento, 

A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos 
sociais por uma política educacional para comunidades camponesas: 
nasceu da combinação das lutas dos Sem Terra pela implantação de 
escolas públicas nas áreas de Reforma Agrária com as lutas de resistência 
de inúmeras organizações e comunidades camponesas para não perder 
suas escolas, suas experiências de educação, suas comunidades, seu 
território, sua identidade. (CALDART, 2007, p. 3) 

O projeto de Educação do Campo se preocupa com as especificidades do 

território do campo, luta pela igualdade, mas também pelas diferenças, impregnadas 

nos saberes e fazeres, nos modos de vida e produção desses sujeitos. À Nucleação 

Escolar, pelo contrário, parece não fazer muita diferença esses “detalhes”, que para 

a Educação do Campo são tão preciosos. Estudar “aqui”, ou tirar a criança para 
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estudar logo “ali”, pode parecer coisa simples a quem se rendeu a uma promessa de 

melhoria das condições de ensino. Entretanto, quando olhamos a partir das 

identidades e da vida em comunidade, nos certificamos de que manter uma Escola 

aberta – por menor que seja a comunidade, talvez até, principalmente nestas – com 

as crianças estudando ali por perto, ou deixar as crianças embarcarem no ônibus 

para estudar na comunidade ao lado, não é a mesma coisa. 

Tanto que na Pesquisa Avaliativa da Nucleação (SED/ACAFE, 2000), no 

item “perfil de integração dos alunos no espaço da Escola-Núcleo”, apesar de os 

professores julgarem os alunos como integrados à nova realidade, entre os alunos: 

Em percentual razoável, manifestaram que na escola núcleo ainda não lhe 
são dadas muitas oportunidades para falar sobre assuntos de sua 
comunidade e revelaram também que os professores ainda não possuem 
condições de manter contatos mais integrados e de desenvolver trabalhos 
em parceria com as diversas comunidades de origem dos alunos (p. 23) 

A Nucleação surge com o objetivo de “assegurar ao maior número de 

crianças o acesso a turmas unisseriadas, em escolas núcleo, através de melhor 

estrutura física, de melhores condições didático-pedagógicas e serviços de apoio ao 

estudante” (SANTA CATARINA, 1997). Então, analisemos cada uma dessas 

proposições e já poderemos começar a repensar se foi salutar tamanha mudança na 

vida das comunidades, dos alunos, pais e professores. 

O acesso às “eficientes” turmas unisseriadas não foi concretizado logo de 

imediato, e até hoje são encontradas duas séries na mesma sala, em alguns 

Núcleos. Por exemplo, no Barbaquá e no Costão do Frade. A este último, Dona 

Marlene batizou como falso Núcleo, justamente por esse motivo. Segundo as 

professoras entrevistadas, os Núcleos iniciaram funcionando com “Escolas” que 

puderam ser remontadas no local, e quase sempre com duas ou até três séries na 

mesma turma.  

Já entramos, então, na segunda questão: a melhoria da estrutura física. O 

Núcleo do Paraíso recebeu a “Escola” do Campo Novo do Sul que, ao ser 

desmanchada e remontada no novo local ficou com alguns defeitos. Nas palavras da 

Professora Vera, o que foi improvisado porque era para ser provisório, está até hoje. 

As janelas não abrem direito, a sala está em desnível e uma pedra faz às vezes de 

degrau na porta. Pior ainda é para a Professora Magda que usa a sala de 

catequese, fora do cercado do Núcleo. Durante alguns meses, ela e seus alunos 
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ficaram sem energia elétrica. Quanto à melhoria das condições didático-pedagógicas 

devemos ter cautela para que a questão não seja reduzida ao unisseriado ou 

multisseriado. É preciso ouvir dos professores quais materiais que ainda consideram 

insuficientes e em que medida eles recebem o auxílio da Secretaria de Educação do 

município, não apenas com condições materiais, mas com programas de formação 

continuada. Por fim, entre os serviços de apoio ao estudante, não conseguimos 

verificar em nossa pesquisa de campo nenhuma ação nesse sentido. Constatamos, 

portanto, as contradições desta política de Nucleação. 

Afinal de contas, o que é um Núcleo? Uma Escola moderna foi a resposta 

que Dona Marilene ouviu de um dirigente municipal. Uma Escola bem grande, 

escutou de alguém Dona Vanda: 

“Agora veio uma lei”, que isso eu lembro muito bem que disseram, “que não 
pode mais ter essas escolinhas, em cada sítio ter a sua escola. Agora 
vamos fazer uma escola”, eles ainda explicavam assim “pra todo mundo ir lá 
no Paraíso, vai ser uma escola bem grande, pras crianças tudo lá”. Daí mais 
adiante a gente escutou: “é um núcleo”... 

Talvez pudéssemos dizer que o Núcleo é uma junção de salas de aula, um 

mosaico. “Escolinhas” reunidas muitas vezes têm como área comum a varanda de 

uma sala de aula que já era em alvenaria. Local que reúne o trabalho de dois, três 

ou quatro professores, mais uma ou duas funcionárias da merenda e da limpeza, e 

que não tem uma organização mais elaborada como, por exemplo, uma direção. Às 

professoras cabe administrar conflitos, problemas de saúde das crianças, 

dificuldades na aprendizagem e tudo o mais que for necessário. Mas elas estão 

acostumadas. Já faziam isso na Escola Isolada. Por outro lado, a parte de Secretaria 

e notas agora depende da Secretaria de Educação. Ou seja, é uma Escola com 

autonomia e sem autonomia, com direção (administrativa) e, ao mesmo tempo, sem 

direção para mediar, inclusive, os conflitos entre as professoras. Escola que, em 

geral, não tem biblioteca, sala dos professores, aulas de Educação Física ou de 

Artes. 

Quase chegamos a pensar que estávamos diante de um “não-lugar” (AUGÉ, 

1994). Principalmente quando vimos que um Núcleo chegou a ser instalado em um 

local onde não havia nenhuma Escola em funcionamento. Foi artificialmente 

colocado ali para satisfazer as necessidades de uma empresa do agronegócio. 

Nesse caso, com o tempo, as relações sociais foram se estabelecendo. Mas a 
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escolha, na época, foi imposta sem consultar todas as comunidades envolvidas. “Se 

um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não 

pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico 

definirá um não-lugar” (MARC AUGÉ, 1994, p. 73). 

A vivacidade das relações estabelecidas e o fato de estar também fazendo 

parte da construção de uma História salva o Núcleo da classificação como um não-

lugar. Ainda assim, assustam as características que “conversam” entre um e outro. A 

artificialidade e a burocratização podem ser algumas delas. Para Arroyo, “a escola 

nucleada pode ser uma forma de burocratização da Educação” (1999, p. 43). A 

Nucleação parece investir no modelo de compartimentalização em todos os 

aspectos. No Núcleo é necessário que se respeite a lei que regulamenta a 

manipulação dos alimentos, mas se esquece de que lá, naquele apertado – e ao 

mesmo tempo aconchegante – espaço, acontece o café dos professores, lá está 

fixado o mural dos aniversariantes, lá é um espaço coletivo.  

As relações de cumplicidade, de pertencimento ao ambiente quase de 

domínio familiar que aconteciam na Escola Isolada, agora precisam ser repensadas. 

As burocracias são implantadas, apesar de a estrutura não condizer com elas. 

Octavio Ianni (2005, p. 33) nos lembra que a influência do capital e dos seus 

representantes (como o Banco Mundial) na Educação é incisiva “de tal modo que a 

instituição de ensino, não só privada como também pública, passa a ser organizada 

e administrada segundo a lógica da empresa, corporação ou conglomerado”. 

Há um esforço para aproximar o Núcleo de uma estrutura escolar moderna 

e, em nome disso, vemos que muitas situações perfeitamente negociáveis entre 

professora e comunidade, na Escola Isolada, agora estão dificultadas. Por exemplo, 

o horário de aulas, que atualmente depende do transporte escolar. Dona Marilene 

conta como era no tempo da Escola Isolada da Soledade: era de manhã. Quando 

chegava o inverno, os pais pediam para fazer à tarde e a gente mudava o horário 

para a tarde porque daí, se não eles tinham que sair muito cedo para chegar aqui às 

8 horas.  

O Professor-agricultor da EI Barreiros (atualmente fechada), nos contou que 

obteve autorização da Secretaria de Educação para suspender as aulas nos dias de 

chuva, repondo-as posteriormente. Nessa mesma Escola, quando do horário de 

verão, o início e o término das aulas – normalmente das treze às dezessete horas – 

são atrasados em trinta minutos para evitar o sol forte. Provavelmente, também pelo 
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horário de trabalho do professor na roça. Tide, merendeira do Núcleo do Barbaquá e 

agricultora, já havia comentado: aqui na roça não tem horário de verão. Se almoça 

no horário de sempre porque mesmo ninguém vai agüentar voltar pra roça no sol 

quente de uma da tarde do horário de verão, que é mesmo meio-dia.  

O ritmo do tempo no campo está atrelado ao ritmo da natureza. A Escola 

inserida nesse contexto, em sua organização estrutural, também deveria se integrar 

a essa dinâmica. Percebemos em algumas Escolas visitadas que o relógio não é a 

única, nem a primeira, referência de tempo. Renato Ortiz, escrevendo sobre a 

construção de uma “vida moderna” em Paris, explica que a invenção do relógio 

atendeu a uma racionalidade da vida religiosa de regularizar o tempo, mas nas 

cidades é que o relógio tornou-se imprescindível para acelerar a produção: 

O homem do campo calculava seu tempo em função das pausas naturais; o 
citadino necessita de um relógio artificial que cadencie a regularidade de 
seu movimento, não mais em função de uma disciplina religiosa, como a 
dos beneditinos, mas em consonância com um outro compasso. O 
desenvolvimento das manufaturas e do comércio, tornando a vida e o 
trabalho mais complexos, multiplica o uso dos marcadores do tempo. 
(ORTIZ, 1991, p. 232-233) 

 Com a Nucleação, a tentativa parece ter sido a de criar uma estrutura 

escolar mais formalizada, obediente a separações de tempo e espaço. Os Núcleos 

devem ter escapado de receber aquelas campainhas que avisam os horários – aliás, 

tão semelhantes aos sinais de fábrica – apenas por uma questão de custos, 

considerando-se que um projeto embasado numa visão de Escola moderna, dividida 

e eficiente, certamente deveria pretender que cada Núcleo tivesse um sinal sonoro, 

monitorando o tempo e disciplinando as pessoas. 

No entanto, o que acompanhamos em nossas “andanças” foi que os Núcleos 

se salvaram em muitos aspectos da artificialização, porque as subjetividades 

humanas falam mais alto do que as imposições burocráticas e, em vários casos, o 

tempo do campo ainda se sobrepõe ao do relógio. Por exemplo, no Núcleo do 

Costão, observamos que por mais que haja uma expectativa de horário para o 

recreio, os professores dispensaram os alunos apenas quando Elaine deu um sinal 

com o apito, dependurado na porta da geladeira, anunciando que a merenda estava 

servida. Ainda no Costão – assim como em outros Núcleos –, a aula começa quando 

o ônibus chega trazendo a professora, Dona Marlene. Seu Osni mora perto e 

quando vê o ônibus já vai para a Escola. Não caberia ao modo de vida e de trabalho 
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destas pessoas deixar as crianças esperando até dar o horário. Por esta razão, 

trabalham todos os dias meia hora a mais. 

Na EI Barro Branco Velho acompanhamos as crianças esperando a 

professora para o início das aulas. Para elas, o sinal de que Jane estaria prestes a 

chegar era a partida do ônibus da empresa de maçãs para deixar os funcionários 

nas chácaras após o intervalo para almoço. No Núcleo do Cambará, por sua vez, 

não necessariamente o recreio inicia e termina para todas as crianças ao mesmo 

tempo. Cada professora libera seus alunos e os chama conforme seu próprio 

horário.  

Há uma vida pulsante no campo que merece – e necessita – ser 

considerada. Uma Escola onde um cachorro dorme à porta da sala de aula e que, 

pela janela, as crianças vêem vacas pastando ao lado, é inegavelmente diferente de 

uma Escola localizada num centro urbano. O campo é lugar onde a vida se 

manifesta de forma espontânea por todos os lados. Se hoje é rotina ver um ônibus 

escolar passando pelas estradas de terra, para o terneiro que vimos correr ao lado 

dele no Rio do Troncho, não é. Se a estrada é lugar de passagem e regras devem 

ser obedecidas, a vaca que amamenta seu terneiro tranqüilamente, em Barreiros, 

desconhece. 

 

 

FIGURA 20 - O ritmo da natureza, Localidade de Barreiros, 22/11/2006 
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As especificidades dessa vida natural interagem na formação social e 

cultural dos moradores do campo. Por isso, longe de incentivar uma segregação, 

buscamos um olhar atento à Educação dos sujeitos do campo, para que suas 

histórias e vivências não lhes sejam negadas em nome de uma escolarização em 

acordo com padrões estabelecidos por agências internacionais de financiamento. 

Toda vez que uma escola desconhece e ou desrespeita a história de seus 
alunos, toda vez que se desvincula da realidade dos que deveriam ser seus 
sujeitos, não os reconhecendo como tal, ela escolhe ajudar a desenraizar e 
a fixar seus educandos num presente sem laços. (CALDART, 2000, p. 73) 

 

 

FIGURA 21 - A vida que pulsa, Núcleo Municipal Canoas, 01/10/2007 

 

Tão próxima das crianças – que estão dentro da sala de aula – a galinha 

ensina a seus rebentos como ciscar e procurar alimentos. Um dos pintinhos se 

destaca: é muito diferente dos demais. Enquanto isso, lá dentro os alunos lêem, 

copiam, olham nas páginas dos livros. Em algum desses livros também deve ter uma 

gravura de galinha. Resta saber se às crianças é dada a oportunidade de 

estabelecer relações entre a galinha caricata do livro didático, a galinha-mãe que 

cisca pela Escola, e as galinhas-operárias das granjas... 
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Enquanto a Educação escolar se esforça em dividir e “organizar” séries, 

conteúdos e espaços, a vida lá fora se mostra uma teia relacional, integrada e 

contínua. 

Outra questão a ser considerada é a participação da comunidade nas 

Escolas. Tanto nas histórias que ouvimos das professoras aposentadas sobre as 

Escolas Isoladas quanto nos depoimentos de professoras e merendeiras dos 

Núcleos, percebemos que a participação comunitária se restringe à arrecadação de 

fundos para pequenas despesas da Escola ou aquisição de materiais. As APPs 

assumem uma responsabilidade que seria do Estado, de oferecer condições 

adequadas à prática pedagógica, de cuidar da manutenção dos prédios escolares e 

de aquisição de novos materiais didáticos e equipamentos (pedagógicos ou para a 

cozinha, por exemplo). 

Segundo as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo, Artigo 8o, parágrafo IV, a comunidade deve estar envolvida no “controle 

social da qualidade da educação escolar”. E no Artigo 10, consta que a gestão 

democrática deve ser garantida no projeto institucional das Escolas do Campo, 

“constituindo mecanismos que possibilitem estabelecer relações entre a escola, a 

comunidade local, os movimentos sociais, os órgãos normativos do sistema de 

ensino e os demais setores da sociedade” (MEC, 2004). 

Para Roseli Caldart (2002): 

Um dos traços fundamentais que vem desenhando a identidade deste 
movimento por uma educação do campo é a luta do povo do campo por 
políticas públicas que garantam o seu direito à educação, e a uma 
educação que seja no e do campo. No: o povo tem direito a ser educado no 
lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o 
seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas 
necessidades humanas e sociais. (p. 26, grifos da autora) 

As comunidades devem ser orientadas para o direito de assumirem seu 

papel de conselho, ou seja, o de quem participa das discussões e das decisões, e 

não apenas voluntariamente faz uma promoção (como um almoço, uma tarde 

dançante ou um bingo) quando a Escola está meio falida (nas palavras de Tide). Se 

a comunidade, os pais e os professores estivessem cientes de sua participação 

como conselho, e organizados para isso, algumas arbitrariedades no processo de 

Nucleação teriam sido evitadas e muitas Escolas teriam permanecido em 

funcionamento. 
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Como população, em uma democracia representativa, temos uma 

dificuldade imensa em reagir diante de decisões político-administrativas de órgãos 

oficiais. Dona Marilene explica que havia em torno de doze alunos na EI Soledade 

quando iniciou a política de Nucleação. Por outro lado, um Núcleo foi instalado na 

Comunidade do Cambará, sendo que havia apenas um aluno matriculado. Diante 

dessa situação, os pais teriam ficado inconformados: 

Eles reclamavam muito mas pra gente. Lá perante as autoridade maior eles 
não reclamavam. Mas pra gente eles viviam falando. Falando porque que 
levaram pra lá, que leva as criança numa distância daquela, com aquele frio, 
num lugar que era pra ser pouquinhos meses, acabou acho que sendo o 
ano a gente trabalhando lá no salão até que saiu as escolinhas lá. 

Os dados que levantamos nessa pesquisa nos levam a suspeitar que não 

houve uma preocupação, por parte do poder público, de reunir as comunidades e, 

não apenas explicar o que era o projeto, como também ouvir suas opiniões sobre a 

problemática. As comunidades foram desrespeitadas nesse processo de fechamento 

ao não serem comunicadas oficialmente do fechamento da Escola (e sim por meio 

de boatos), ao verem o abandono e o descaso com o que restou do patrimônio e, 

principalmente, ao não poderem ajudar a decidir se o município iria optar pela 

Nucleação ou não. Afinal, apesar da pressão dos órgãos estaduais sobre os 

municípios, ela não é, nem nunca foi, uma lei. 

As reuniões aconteceram em alguns casos, em outros, o professor foi o 

portador da notícia. Sempre de forma a não abrir a questão ao diálogo. Os 

argumentos mais utilizados – e facilmente incorporados ao discurso da população – 

foram que era lei, e que as Escolas tinham baixo número de alunos.  

No primeiro caderno publicado pela “Articulação Nacional por uma Educação 

Básica do Campo”, a partir da I Conferência Nacional: Por uma Educação Básica do 

Campo (Luziânia/GO, julho de 1998), o movimento nos lembra que um projeto como 

este não pode ser definido apenas por motivações econômicas, porque a Escola tem 

uma importante função no desenvolvimento das pequenas comunidades: 

Não somos a priori contra a junção de escolas menores numa escola maior 
(em alguns lugares, chamada de nucleação de escolas), desde que 
observadas algumas condições: que isso não represente um deslocamento 
muito grande para as crianças, especialmente as menores; que essas 
escolas sejam no próprio meio rural; que haja efetiva melhoria das 
condições de infra-estrutura e de qualificação dos profissionais da educação 
envolvidos e que a organização curricular seja planejada de modo a incluir 
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uma efetiva relação dos alunos/alunas com sua comunidade de origem. Não 
podemos deixar de considerar também o papel da escola no 
desenvolvimento cultural das comunidades. Por isso, a decisão de nuclear 
escolas não pode ser tomada somente em função de cálculos econômicos. 
(KOLLING; NÉRY; MOLINA, 1999, p. 59-60) 

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

apontam para uma escolarização que deve acontecer “nas” comunidades rurais: 

Art. 6o O Poder Público, no cumprimento das suas responsabilidades com o 
atendimento escolar e à luz da diretriz legal do regime de colaboração entre 
a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, proporcionará 
Educação Infantil e Ensino Fundamental nas comunidades rurais, inclusive 
para aqueles que não o concluíram na idade prevista, cabendo em especial 
aos estados garantir as condições necessárias para o acesso ao Ensino 
Médio e à Educação Profissional de Nível Técnico. (MEC, 2004). 

Sobre isso, escreve Miguel Arroyo (1999): 

A solução me parece que não é tirar as crianças de seu lugar e levá-las 
para outro lugar. A famosa nucleação de escolas. (...) Porque a escola tem 
que estar vinculada às raízes de suas vivências, de sua família, de sua 
experiência completa. A escola tem que estar colada às raízes mais 
imediatas das vivências de infância. Não podemos fazer da escola uma 
espécie de supermercado. A questão é que a educação fundamental se 
estiver colada ao cotidiano da vivência das crianças, tem que estar no lugar 
onde a criança vive, se produz e produz. Criar escolas-núcleo, distantes dos 
espaços de vivência da criança, desarraiga, tira da raiz. (p. 42-43) 

Cada comunidade tem suas especificidades. Seus moradores, suas 

histórias, a geografia, as formas de produzir a sobrevivência, os alimentos que 

cultivam, os santos padroeiros... tudo isso compõe uma dinâmica social que é única. 

Ao negar estas relações, a Escola estará contribuindo para um processo de 

desenraizamento: 

A escola não é capaz de enraizar as pessoas porque não tem em si mesma 
a força pedagógica e material para isso. Mas a escola, dependendo das 
opções pedagógicas que faça, pode ajudar a enraizar ou a desenraizar; 
pode ajudar a cultivar utopias ou um presenteísmo de morte. (CALDART, 
2000, p. 73) 
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FIGURA 22 - Identidades do campo: lugar de oração, Comunidade do Cambará, 01/10/2007 

 

É interessante, e até necessário, que às crianças seja conferido o direito de 

ter outras experiências sociais, de conhecer outros lugares e se relacionar com 

outras pessoas. Mas, quando isso acontece na infância, com o processo de 

escolarização que é diário e intensamente formador de valores, ao invés de 

contribuir para a reelaboração das identidades, poderá ocorrer uma confusão nas 

referências sócio-culturais da criança e uma falta de identificação com seu próprio 

lugar de origem e com o modo de vida da sua família. 

 



7 TERMINA UM PIXURUM, FICA UMA REFLEXÃO 

Debulhamos uma pinha para deixar seus pinhões sujeitos à análise: 

vasculhamos documentos, dialogamos com as comunidades, nos aproximamos das 

Escolas, dos professores, funcionários e alunos. A metodologia escolhida para esta 

pesquisa possibilitou um olhar diferenciado, atento aos detalhes, às subjetividades e 

contradições humanas.  

É imprescindível que a Nucleação Escolar seja repensada. Não falamos nem 

“reavaliada”, porque uma avaliação do Programa já foi realizada, mas, ao que 

parece, apenas para cumprimento de etapas, uma vez que as sugestões presentes 

no Relatório Geral da Pesquisa Avaliativa (SED/ACAFE, 2000) não foram 

consideradas pelo poder público. 

Aqui apresentamos o caso de Bom Retiro, para que pudéssemos analisá-lo 

em profundidade. Mas sabemos que a Nucleação Escolar tem sido passível de 

questionamentos em inúmeros municípios pelo Brasil afora. Nosso trabalho foi no 

sentido de contribuir para que a discussão seja alastrada a outras realidades. 

É essencial que, ao discutir a Educação dos povos do campo, não 

esqueçamos da histórica participação dos movimentos sociais, em especial o MST, 

na construção de um projeto de “Educação do Campo”. Ainda que hoje tenha sido 

incorporada à política oficial, por meio das Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo, é essencial (e as próprias diretrizes orientam para 

isso) que a Educação do Campo não se distancie dos movimentos sociais do 

campo, sob pena de ser desvirtuada com um possível esvaziamento político, para se 

tornar uma mera aplicação metodológica. 

Exatos dez anos após esse processo de Nucleação, as dificuldades na 

coleta dos dados, que teimam em não coincidir, nos aproximam de Walter Benjamin, 

quando afirma que quem pretende se aproximar dos passados soterrados deve agir 

como o homem que escava. Antes de tudo, não deve temer voltar sempre ao mesmo 

fato, espalhá-lo como se espalha a terra, revolvê-lo como se revolve o solo, ou 

ainda, “escovar a história a contrapelo” (BENJAMIN, 1994, p. 225). 
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Foi assim que nos sentimos desde o início dessa investigação acadêmica, 

buscando fontes alternativas e cruzando as informações, num movimento incansável 

de busca. 

Dada a complexidade da temática, não é possível afirmar que todas as 

questões em torno da problemática da Educação e do desenraizamento dos povos 

do campo foram abarcadas. Também não entendemos que as reflexões 

desenvolvidas aqui sejam a última palavra sobre o assunto. Pelo contrário, elas são 

apenas uma maneira de enxergar – e refletir sobre – a escolarização dos sujeitos do 

campo no município de Bom Retiro. 

Ao debulhar a pinha, alguns pinhões teimaram em permanecer grudados. 

Alguns dados nos faltaram, sabemos. Porém, o importante é que, de alguma forma, 

essa pesquisa desperte reflexões entre professores e comunidades. Que não se 

possa negar que a realidade é questionável sim, e que seja superado o olhar 

“naturalizador”, incentivado pelo discurso oficial. 

Uma vez mais enfatizamos que esta pesquisa resulta de um trabalho 

coletivo, onde alguns foram informantes, outros, sujeitos da pesquisa, outros ainda, 

os incentivadores. Nossa empreitada parece estar sendo encerrada. Mas os 

resultados do mutirão, esses não acabam. Ficam nessas linhas, possibilidades de 

reflexão e de outras análises sobre essa mesma problemática, numa perspectiva de 

pixurum.      
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ENTREVISTAS: 

ANIDA DA CRUZ. Entrevista concedida no dia 30 de janeiro de 2007. 

CLEUSA APARECIDA XAVIER. Entrevista concedida no dia 29 de janeiro de 2007. 

CHARLES AROLDO GRÜDTNER. Depoimento concedido em 12 de novembro de 
2007. 

IVANDINA BRANGER GOEDERT. Entrevista concedida no dia 10 de janeiro de 
2007. 

MARILENE CABRAL. Entrevista concedida no dia 09 de janeiro de 2007. 

MARILENE DOS SANTOS NECKEL. Depoimentos concedidos entre março de 2006 
e outubro de 2007. 

ORICO JÚLIO DA CRUZ. Entrevista concedida no dia 30 de janeiro de 2007. 

TEREZINHA ALTHOFF CABRAL. Entrevista concedida no dia 29 de janeiro de 
2007. 

WILIBALDO NECKEL. Depoimento concedido no dia 25 de outubro de 2006. 
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