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Introdução 

Nas últimas décadas as discussões sobre a educação dos povos que vivem e 

trabalham no campo têm colocado em pauta a reflexão acerca das concepções que 

balizam as distintas práticas desenvolvidas nesse ambiente. Depois de certo período de 

silêncio em relação às políticas públicas para essas populações, aparecem indicações de 

novas perspectivas para a educação do campo. Suas especificidades são consideradas na 

legislação, embora ainda careçam de espaços nos planos governamentais.  

Segundo Molina (2004), há uma tendência dominante em nosso país - marcado 

por exclusões e desigualdades - de considerar a maioria da população que vive no 

campo como uma parte atrasada e fora de lugar no almejado projeto de modernidade. 

Além disso, os estudos sobre a educação do campo apontam a existência de uma lacuna 

no que diz respeito ao desenvolvimento de investigações científicas. 

A ausência de pesquisas na área da educação do campo denuncia a urgência de 

desenvolver estudos que contribuam com a construção de uma base epistemológica 

sólida, algo historicamente relegado a planos secundários, e de importância vital no 

respeito à diversidade cultural e à preservação ambiental, mormente no campo. 

o objetivo deste texto é refletir sobre os primeiros resultados de uma 

pesquisa que insere-se numa perspectiva de política ativa, de acordo com o 

conceito de práxis, e visa a avaliação e o subsídio à implementação de políticas 

públicas e práticas educativas do campo no estado de Santa Catarina. Nos seus 

objetivos aponta para a necessidade de analisar as políticas e práticas sociais de 

educação do campo adotadas no estado nos últimos 10 anos (1998 a 2008). Para 

isso, se propõe a realizar um levantamento das políticas específicas de educação do 

campo em Santa Catarina, adotadas pelo Governo Estadual, seja em forma de 

programas, projetos, leis, normatizações, ou em outras formas particulares de 

tratar a questão no âmbito de suas ações diretas, bem como na relação que 

estabelece com os municípios, no espírito do regime de colaboração entre os 

sistemas federativos.  



 

 

Neste texto, apresenta-se a problemática da pesquisa e as razões sociais da 

investigação na área das políticas e das práticas da Educação do Campo em Santa 

Catarina. Faz-se uma breve caracterização do estado, sua história e o processo de 

escolarização, levantando alguns dados sobre as políticas públicas adotadas no estado, 

com ênfase na Educação do Campo. Em seguida, trata-se do caminho percorrido e seus 

conseqüentes resultados, ainda parciais. Na exposição organizamos alguns gráficos que 

ilustram os dados de 2007 coletados pelo INEP e que elucidam as diferenças entre rural 

e urbano. Concluímos o texto destacando as relações de poder construídas no âmbito do 

governo estadual e suas implicações e lacunas no encaminhamento das políticas para a 

educação do campo. 

  

As controvérsias entre campo e cidade 

Há que se destacar com relação às definições de rural e urbano, que a mesma 

segue definições oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístca (IBGE). Sabe-

se que a estratificação dos dados estatísticos entre urbano e rural, alimentam uma 

representação polarizada da sociedade brasileira. Essa polaridade configura modelos de 

desenvolvimento e representações sociais, que muitas vezes, relegam o rural a uma 

posição subalterna e secundária em relação ao urbano. Veiga (2003), em seus estudos, 

demonstra o quanto esses dados podem configurar muitas cidades imaginárias e que é 

necessário um repensar na base de sua formação, pois os mesmos também constituem 

processos de produção científica.  Esse autor utiliza critérios da Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico – OCDE - para demonstrar sua tese. 

Segundo seus parâmetros, podemos considerar enquanto localidade urbana as que 

possuem uma densidade populacional superior a 150 hab/km2,. Com o cruzamento de 

dados simples, entre população e área dos municípios teríamos uma mudança 

substancial no panorama brasileiro, como podemos observar na análise seguinte: 

se considerarmos como critérios de ruralidade a localização dos municípios, 
o tamanho da sua população e a sua densidade demográfica (...) entre os 
5.560 municípios brasileiros, 4.490 deveriam ser classificados como rurais. 
Ainda de acordo com este novo critério, a população essencialmente urbana 
seria de 58% e não de 81,2%, e a população rural corresponderia a, 
praticamente, o dobro da oficialmente divulgada pelo IBGE, atingindo 42% 
da população do País. Dessa forma, focando o universo essencialmente rural 
sugerido pela proposta do pesquisador, é possível identificar em torno de 72 
milhões de habitantes na área rural (INEP, 2007, p. 12). 
 

Mesmo levando-se em consideração esse limite no uso das informações, a 

base de dados utilizada segue as definições oficiais de rural e urbano, sendo que o 



 

 

cruzamento com novos referenciais ainda está em fase inicial de elaboração. No 

gráfico 1 podemos observar que 23% da população do estado de Santa Catarina 

residem em áreas consideradas rurais, sendo que 77% moram em áreas consideradas 

urbanas.  

Gráfico 1 – População catarinense total dividida por localização rural e urbana – IBGE 2007 

 

Fonte: IBGE 2007. 

Entretanto, quando utilizamos outros indicadores para análise territorial, 

observamos a transformação desses indicativos, como podemos observar na tabela 

1, através de estudo realizado a partir dos critérios sugerido por Veiga (SCHMIDT 

2010): 

Tabela 1. Urbano e Rural sob novos olhares 

 
Fonte: Wilson Schmidt UFSC/ Instituto Educampo – Palestra realizada em Lages, sobre Educação do 
Campo. Lages. Fevereiro de 2010. 



 

 

Nos últimos anos, tem crescido no Brasil o debate sobre Educação do Campo, 

principalmente numa perspectiva de produção de políticas, práticas e referências 

adequadas e sintonizadas com a realidade, a cultura e a vida do campo. Até a década de 

90, as políticas públicas em educação no Brasil, tiveram como referencial, um modelo 

de sociedade urbano-industrial, sonho intensamente acalentado pelas perspectivas de 

desenvolvimento adotadas no país. As conseqüências da adoção desse modelo pelo 

poder público se refletem nos diversos índices econômicos, sociais e educacionais, entre 

os quais inserem-se as delimitações entre urbano e rural. 

Com efeito, as delimitações dos espaços urbanos e rurais no Brasil, sempre 

foram tênues e arbitrárias, definidas muito mais pela organização político administrativa 

do que pela concentração industrial clássica. Em muitos casos, esse recorte político 

resultou nas já citadas "cidades imaginárias" (VEIGA, 2003), que são pequenas 

aglomerações, vilas e também as sedes políticas e administrativas dos municípios. Em 

termos de políticas públicas, o mito do Brasil "essencialmente" urbano, cria distorções e 

inadequações frente à realidade dos municípios brasileiros, pois são pensadas para o 

modelo urbano, sendo vulgarmente transferidas para as comunidades do campo. 

Consonantais a essas controvérsias, alguns dilemas, são indagados: é possível constituir 

políticas públicas voltadas à diversidade sócio-cultural, tendo em vista às 

especificidades de homens, mulheres e crianças residentes no campo? Como definir 

proposições e encaminhar a questão da educação do campo no processo de gestão da 

sociedade e do Estado, ou seja, na área da política pública? As atuais políticas de 

Educação do Campo resultam na melhoria da educação escolar do Campo? 

Como pressuposto deste trabalho de investigação é oportuno salientar que, em 

primeiro lugar, há que se ter claro que a “questão do campo” (posse da terra, 

produtividade do trabalho, relações de trabalho e relações sociais, preservação 

ambiental etc.) não pode ser vista como uma questão autônoma e isolada. Campo e 

cidade não são faces dicotômicas de uma sociedade. É de se compreender que as 

questões do campo não dizem respeito apenas aos povos do campo, e que não cabe 

apenas diagnosticar a escola situada no meio rural. 

Segundo Vendramini (2008), é preciso reestabelecer a conceituação da 

Educação do Campo no âmbito da dialética, questionando a concretude das fronteiras 

estabelecidas entre campo e cidade. Como cabe à ciência desvendar o movimento real, é 

necessário problematizar a falsa dualidade entre campo e cidade. 



 

 

Segundo a autora, a relação entre o campo e a cidade deve ser entendida no 

âmbito das diferenças e não no da dualidade, e podemos acrescentar na 

complementariedade. As fronteiras entre o rural e o urbano já não são claramente 

observadas e identificadas. Assim como na cidade, o campo também possui 

desemprego, precarização, informalização e ausência de políticas públicas. Ainda 

seguindo o raciocínio da autora e dialogando com Oliveira (2003) os conhecidos 

moradores do campo (agricultores, produtores, trabalhadores, empreendedores, colonos, 

caipiras, Jeca Tatu), não são expressão do atraso camponês, mas sim a forma cruel do 

capitalismo se reproduzir em sua periferia. O campo é sinônimo de vida, trabalho, 

relações sociais, cultura, exploração, reserva de valor, descanso, lazer, contato com a 

natureza, o lugar de migração em busca de trabalho e de emprego.  

Para Oliveira (2003), boa parte da intelectualidade brasileira prendeu-se em 

esquemas teóricos analíticos dualistas que desembocam na ideologia do circulo vicioso 

da pobreza. É preciso fazer um esforço contrário no sentido da crítica à razão dual, 

resgatando a categoria dialética nas análises sociais brasileiras e da própria realidade 

social. Para o autor, as oposições são apenas formais, pois na realidade há uma 

simbiose, organicidade e unidade dos contrários. Aquilo que intitula-se moderno ou 

urbano cresce e se alimenta da existência do atrasado ou rural, caso queria-se utilizar as 

terminologias pejorativamente já empregadas. 

Ainda para Oliveira (2003), a solução do problema agrário no Brasil, após 

1930, é um ponto fundamental à expansão capitalista mundial e nacional. O processo 

brasileiro, diferentemente do europeu, combina posse transitória da terra, latifúndios 

produção de excedentes, formas artesanais, formas competitivas e mecanizadas. O baixo 

custo da produção alimentar define o baixo custo de vida de trabalhadores urbanos. 

Assim, ocorre uma combinação de fatores, mesclando práticas tradicionais, agricultura 

familiar, com empresas agroexportadoras, com formas altamente tecnificadas de 

produção para a garantia de formas de acumulação de riqueza. O campo e sua produção, 

são fundamentais para a vida da cidade, tanto em termos de produção alimentar 

garantindo a segurança alimentar do país, como reserva de capital (econômico e 

ambiental), quanto do fornecimento de contingentes populacionais ao trabalho urbano 

barato. 

O autor conclui que nesse dilema se encontra a raiz da polaridade moderno 

versus atrasado, ou em nosso caso, urbano x rural. A conceituação formal se esquece de 

olhar a unidade dialética presente na realidade e contribui para aceitarmos a idéia 



 

 

generalizada de que o rural depende do urbano, bem como, na subalternidade do rural. 

A realidade é bem mais complexa do que a relação dual demonstra. O desenvolvimento 

do capitalismo no Brasil ocorre, portanto, combinando aspectos rurais e urbanos, 

técnicas de produção, artesanais, arcaicas com tecnologia de ponta, constituindo o que o 

autor compara ao Ornitorrinco1: urbanizado, pouca força de trabalho, população no 

campo, forte agrobusiness, avançado, diversificado, sofisticado para extratos de renda 

alto e primitivo para extratos de renda baixo, sistema financeiro atrofiado, uma das 

sociedades mais desigualitárias que o mundo já conheceu. “O Ornitorrinco é 

acumulação truncada e uma sociedade desigualitária sem remissão. Vivam Marx e 

Darwin: a periferia capitalista finalmente os uniu (...)” (Oliveira, 2003, p. 150). Isso se 

comprova no índice de Gini, sobre a estrutura fundiária no Brasil, que entre 1967 a 

2000, apresentou poucas alterações. Em 1967 era de 0,836, em 1972 ficou em 0,837, em 

1978 houve um aumento para 0,854 e em 2002 foi de 0,802. (MDA, 2008, 36). 

Embora a Educação do Campo tenha uma identidade própria, ela não pode ser 

entendida como somente aquela que acontece nas escolas e em outros espaços do 

próprio meio rural, nem tampouco dirigida com exclusividade aos que vivem 

diretamente da terra. Primeiro ela exige o rompimento da dualidade clássica, e um 

repensar de nossas categorias, urbano e rural, e em segundo, pode-se observar que a 

“questão urbana” está presente na escola do campo porque a vida do campo se relaciona 

também com a vida da cidade. Mas, o que seria a “questão urbana” para a educação 

escolar das crianças, adolescentes e jovens do campo? Para além das discussões em 

torno dos problemas e mazelas decorrentes da concentração humana e do capital nos 

centros urbanos, entende-se a “questão urbana” no sentido de questão humana, daquilo 

que diz respeito, por exemplo, às ciências e às tecnologias que têm se desenvolvido de 

forma também concentrada nas cidades, e que põem as pessoas em maiores 

possibilidades de comunicação e, por extensão, de desenvolvimento humano e de 

afastamento dos limites e das barreiras naturais. Ora, tais questões e valores devem ser 

tratados e, quiçá, vividos, em qualquer escola do campo ou da cidade. Trata-se de 

conhecimentos universais relacionados ao desenvolvimento social humano. 

Assim, partimos do princípio de que a luta pela Educação do Campo, não se 

restringe somente a uma luta por escola, perpassa a compreensão que o futuro das 

escolas do campo é também o futuro do mundo rural, como destaca Canário (2000). 

                                                           
1
 Animal encontrado por Darwin na Ilha de Galápagos com traços de espécies primitivas e mais 
evoluídas, conforme as caracterizações da teoria evolucionista. 



 

 

Educação do campo é uma questão política, que ultrapassa os limites burocráticos da 

relação custo/investimento. Constituindo-se também num espaço epistemológico de 

reflexão sobre a educação, sobre práticas e possibilidades. 

De todo modo, existem especificidades no campo que devem ser consideradas 

pelas políticas públicas educacionais. É visível a luta de sujeitos sociais coletivos do 

campo no sentido da construção de uma identidade própria à educação do campo, 

coerente com as necessidades, especificidades locais e regionais dos povos que dela se 

servem. O próprio conceito de “Educação do Campo”, ainda em construção, é 

demonstrativo dessa demanda sustentada pelos movimentos sociais do campo nos 

últimos anos.   

 

O contexto catarinense de pesquisa 

O Estado de Santa Catarina apresenta algumas particularidades em relação ao 

Brasil, sendo um dos menores estados do país e com uma grande diversidade cultural e 

econômica, fruto de ocupação do território, engendrada em grande parte a partir dos 

projetos colonizadores nos séculos XIX e XX. A população do estado é formada por 

diversas etnias, entre elas portuguesa, alemã, italiana, polonesa, índia e africana. Estas 

expressões culturais se manifestam nos hábitos alimentares, nas festas, nas formas de 

organização social, no sobrenome e nos “sotaques” que revelam singularidades de uma 

trajetória e compõe a cultura do estado. Aued e Fiod (2002, p.20), ao analisarem as 

origens dos movimentos rurais em Santa Catarina, citam que o estado, “é palco e 

expressão de uma forma de mundialização ocorrida em meados do séc. XX”. Um 

período caracterizado pela “onda imigratória” provocada a partir da superpopulação 

européia, quando a América passa a ser procurada como espaço privilegiado de medidas 

governamentais que subsidiam a imigração condicionadas pela proclamação da 

independência (1822), e libertação dos escravos (1888).  

Dado esta realidade, o estado deixa de ser somente passagem para tropeiros do 

sul que procuravam o centro do país, e começa a se constituir como espaço de “moradia 

fixa” para as novas culturas que chegavam à América. Entre as demandas originadas por 

esse processo encontra-se a educação escolar como uma forma de possibilitar além da 

formação de uma identidade nacional, também a instrução de mão-de-obra para o 

mundo do trabalho. Constata- se que nas primeiras escolas públicas de ensino primário 

de Santa Catarina, o importante era “aprender a escrever, ler e contar”. Além da leitura e 



 

 

escrita, abordavam-se conteúdos como as quatro operações de aritmética, bem como a 

doutrina cristã. (DALABRIDA, 2003). 

Segundo Ribas (2004), em 1911, foram criados os Grupos Escolares, com 

turmas seriadas nos centros urbanos. Foram contempladas com esta instituição, as 

cidades de Florianópolis, Joinville, Laguna, Lages, Blumenau e Itajaí. Já no meio rural, 

continuavam atuando outros modelos de escola como as ambulantes, isoladas, reunidas 

e complementares. Durante o Estado Novo, as escolas tinham o objetivo de acentuar a 

unidade nacional, e em 1938, o governador do estado, Nereu Ramos sancionou 

decretos-leis nacionalizando o ensino catarinense. O ensino-aprendizagem passou a ser 

realizado somente na língua portuguesa, o que acarretou prejuízos no processo 

educacional de algumas comunidades.  

No início da década de 60, em âmbito estadual foi criada a Secretaria de Estado 

da Educação, aprovado o Sistema Estadual de Ensino e instalado o Conselho Estadual 

de Educação, passando a vigorar a partir de 1969 o primeiro plano estadual de educação 

e a atuação das 12 Coordenadorias Regionais de Educação. Nesta década também, 

foram criadas as primeiras Instituições Públicas de Ensino Superior em Santa Catarina – 

UFSC e UDESC - situadas na capital do estado, além de outras instituições 

fundacionais. Porém, ressaltamos hoje, que há um alargamento no acesso a escola, 

mencionados por alguns programas como Santa Catarina Alfabetizada, Educação 

Indígena, Educação do Campo e Afrodescendentes. 

 

O caminho percorrido  

Esta pesquisa está sendo desenvolvida de maneira simultânea e articulada a 

outras atividades de educação permanente oferecidas a docentes e gestores da educação 

do campo, que resultam de projeto em cooperação interinstitucional no qual estão 

envolvidos, entre outros, os próprios pesquisadores proponentes desta pesquisa no 

estado. Os proponentes, ao serem articulados com pesquisa e extensão, num só tempo, 

constroem as condições necessárias para um bom desenvolvimento de análise desta 

pesquisa. Desta forma, em termos de metodologia, pode-se dizer que se trata de uma 

pesquisa-ação realiza concomitante à formação, à pesquisa e à extensão. Entretanto, o 

âmbito da pesquisa não é reduzido uma determinada região, mas parte dela e do que já 

foi produzido para compreender as políticas de Educação do Campo no estado.  

Na perspectiva do embasamento teórico, um dos primeiros trabalhos da equipe 

é a reflexão conceitual sobre os paradigmas de Campo e de Cidade no desenvolvimento 



 

 

de políticas. Isso implica estudar a educação do campo entendida também como um 

objeto de disputa e de construção de territorialidades, parte de uma sociedade dividida 

entre classes. 

Uma outra frente de trabalho tem sido a reflexão, a partir dos dados do Censo 

Escolar de 2007, do INEP, acerca da Educação do Campo em Santa Catarina. Com os 

microdados do Censo, tabelas e gráficos foram elaborados considerando a subdivisão 

proposta pelo INEP: dados sobre escolas, turmas, matrículas e docentes. Os dados 

numéricos suscitam reflexões e questionamentos que levam o grupo a compor as 

primeiras análises apresentadas aqui parcialmente.  

 

Resultados parcialmente alcançados: dados de análises 

O trabalho com os microdados do Censo Escolar (2007), referentes ao Estado de 

Santa Catarina, foi realizado no primeiro semestre de 2009, possibilitando para o 

segundo semestre fazer algumas análises. Como a investigação encontra-se em 

andamento, apresenta-se a seguir reflexões acerca das informações coletadas sobre as 

matrículas e as escolas em SC.  

As matrículas no Ensino Básico em Santa Catarina, no ano de 2007 

corresponderam a 1.593.753. Desse total 1.467.224 estão localizadas em áreas urbanas, 

o que corresponde a 92,06% e nas áreas rurais temos somente 126.529 matrículas, 

correspondendo a 7,94% do total como podemos observar no gráfico 2.  

 

 

 

 

Fonte: INEP/Censo escolar 2007. 

Gráfico 2- Número de Matrícula em Santa Catarina por Localização Rural e Urbana 



 

 

Ao analisarmos o índice de moradia dos alunos observamos que 17,30% 

mencionam a área rural como espaço de residência, o que corresponde a 275.758 jovens 

matriculados, porém somente 126.529 estudam em escolas situadas em suas 

comunidades, ou seja, na área rural. Destarte, 9,36% dos jovens têm que se deslocar de 

suas comunidades de origem para estudar, como observamos no gráfico 2. 

 

Gráfico 3 - Número de Matrícula em Santa Catarina por Zona Residencial 

 
Fonte: INEP/Censo escolar 2007. 
 

As políticas de nucleação e de transporte desenvolvidas pelo Ministério da 

Educação em Santa Catarina também têm sido alvo de debates e polêmicas. Com 

justificativas advindas desde o MEC, são políticas que se instituem em todo o país, a 

partir de meados da década de 1990. Em que pese, n’algumas situações, gerar resultados 

interessantes, essa tem sido uma questão polêmica e denunciada sistematicamente por 

educadores, bem como por organizações e movimentos sociais do campo como 

prejudicial. Mais recentemente, o próprio MEC, através do Conselho Nacional de 

Educação, começa a rever essa política. Há denúncias e evidências de que, na prática, os 

efeitos do transporte de crianças, pré-adolescentes e adolescentes do campo para escolas 

da cidade, têm sido danosos e contribuído ao esvaziamento do campo, pondo-se na 

contramão da luta por educação de qualidade e do desenvolvimento territorial 

sustentável. 

Em 2007, do total de alunos matriculados, 19% usam transporte escolar, o que 

corresponde 314.734 jovens e crianças, como pode ser observado no gráfico 4. 

Importante observar que 4,87% (de um total de 7,94%) dos jovens que estudam em 



 

 

áreas rurais utilizam o transporte escolar, o que significa que mais de 50% dos jovens 

que estudam em áreas rurais utilizam o transporte escolar para se deslocar para a escola, 

o que indica reflexos das políticas de nucleação em Santa Catarina. Na área urbana 

14,88% dos estudantes usam transporte escolar. Nesse percentual é importante 

mencionar que 9,36% de jovens deslocam-se das residências do campo para as escolas 

da cidade.  

Gráfico 4 - Número de Matrículas distribuídas por utilização de Transporte Escolar Público e por 
Localização Rural e Urbana 

 
Fonte: INEP/Censo escolar 2007. 

 

Considerando que a obrigatoriedade da educação no Brasil vincula-se a 

Educação Básica, que compreende Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, podemos observar na tabela, a concentração de matrículas no ensino 

fundamental em 2007. Do total de matrículas 13,58% estão na educação infantil na área 

urbana e 1,24 % na área rural (totalizando 14,82%), ainda na educação infantil observa-

se praticamente a inexistência de creches nas áreas rurais, mas uma cobertura melhor na 

pré-escola. No ensino fundamental temos 53,52% localizada na área urbana e 6,07% na 

área rural, o que perfaz 59,59 % do total de matrículas na educação básica. No ensino 

médio, temos 15,58% na área urbana e 0,43% na área rural, totalizando 16,01%. Como 

podemos observar, mesmo estando previsto na Constituição Brasileira a garantia da 

educação básica para todos, há ainda uma forte concentração no ensino fundamental. 



 

 

Tabela 2 – Modalidade de ensino e matrículas em áreas rurais e urbanas  
 

Etapa Matrícula
s urbanas 

Matrículas 
rural 

% 
urbana 
do total 

% rural 
do total 

% 
urbana 

% rural Total 

Creche 85180 3710 5,34 0,23 95,83 4,17 88890 
Pré-escola 131326 16101 8,24 1,01 89,08 10,92 147427 
Ed. Infantil 216506 19811 13,58 1,24 91,61 8,38 236317 
Ens. 
Fundamental 8a 

619500 76558 38,87 4,80 89,00 11,00 696058 

Ens. 
fundamental 9a 

233399 20167 14,64 1,27 92,05 7,95 253566 

Ens. 
fundamental 
total 

852899 96725 53,52 6,07 89,81 10,19 949624 

Ensino médio 248308 6867 15,58 0,43 97,31 2,69 255175 
Fonte: INEP, Censo escolar 2007. 

  

Os dados referentes às escolas auxiliam a complementar as análises. No tocante 

à organização das escolas, em relação ao número de salas e de funcionários das escolas 

rurais, 73% das 2.623 possuem entre uma e dez salas. Vale destacar que desses 73%, 

30% corresponde ao valor de uma sala por escola. 

 Em relação ao número de funcionários, temos 56% das escolas com um a dez 

funcionários, o que significa 1.489 escolas em SC. A característica predominante são de 

escolas com até três funcionários, num total de 936, o que significa 62% das escolas no 

espaço rural em SC. 

 

Gráfico 5 - Número de escolas com 1 a 10 salas segundo a localização urbano e rural  
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Fonte: Inep/Censo Escolar – 2007. 



 

 

 

Gráfico 6 - Número de Escolas com 1 a 10 funcionários segundo a localização urbano e rural  
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Fonte: INEP/Censo Escolar 2007. 
 

Gráfico 5 - Número de escolas segundo dependências disponíveis e localização urbano e rural 
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Fonte: INEP/Censo Escolar 2007. 
 
 Percebemos que o acesso à biblioteca e laboratórios nas escolas rurais em Santa 

Catarina, ainda em 2007, são precários, negando condições de uma educação de 

qualidade às crianças, adolescentes e jovens do campo. É expressivo os 83,5% das 

escolas que não possuem sequer um espaço específico para biblioteca.  

 Do total de escolas rurais, apenas 16,5% têm acesso à biblioteca. Todavia, os 

dados não trazem possibilidades de interpretarmos com profundidade o que isso 



 

 

significa, uma vez que afirmar a existência de bibliotecas nada diz sobre a qualidade 

desse espaço, quantos e quais tipos de livros e outros materiais educativos possuem, 

como estão organizadas, que tipo de acesso os alunos têm a tais bibliotecas. Segundo 

algumas visitas realizadas por nossa equipe de pesquisa, muitos dos livros das 

bibliotecas das escolas do campo são oriundos de doações, com predominância de 

materiais didáticos há muito tempo criticados, cujo conteúdo é normalmente enviesado 

de aspectos ideológicos moralistas e valores desenvolvimentistas e urbanos. Em relação 

aos laboratórios de informática e ciências a falta de acesso é ainda mais elevada, com 

percentuais de 90,8% e 98,1%, respectivamente.  

 De outro lado, ao observarmos o acesso aos serviços básicos, tais como água, 

energia elétrica e esgoto, os índices percentuais se igualam nas relações do urbano e 

rural e atingem a proximidade dos 100% de acesso. Isso indica condições mínimas de 

qualidade na infraestrutura básica das escolas rurais, que se assemelham às escolas 

urbanas.   

 

Gráfico 8 - Número de escolas segundo acesso aos serviços básicos e localização urbano e rural  
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Fonte: Inep/Censo Escolar – 2007. 

  

As análises dos dados nessa fase da pesquisa indicam uma forte concentração 

dos estudantes nas cidades, o que vem ocorrendo nacionalmente. Além disso, é 

importante observar que grande parte dos jovens do campo se deslocam de suas 

comunidades para estudar. Essas evidências nos remetem às grandes questões que 

preocupam os educadores e os movimentos sociais do campo: o esvaziamento do 



 

 

campo. Construir uma escola do campo significa estudar para viver no campo. Ou seja, 

inverter a lógica de que se estuda para sair do campo. Nesse sentido observamos 

algumas práticas que desfavorecem a construção dessa escola do campo, como por 

exemplo, o transporte escolar que no estado de Santa Catarina é bastante utilizado. 

Outra lacuna que observamos nos dados analisados é a educação infantil. O número de 

crianças atendidas é ínfimo em relação às demandas do campo. Quando pensamos a 

educação do campo incluímos todos os sujeitos: crianças, jovens e adultos. As políticas 

governamentais excluem uma faixa importante da população do campo, inviabilizando a 

universalização do acesso dos povos do campo à educação. Além das crianças, os 

jovens retirados de suas comunidades para poderem continuar estudando, também não 

têm os direitos à uma educação de qualidade garantidos. Não lhes resta outra opção para 

alcançarem o ensino médio, o que muitas vezes acaba por ocasionar desistência e um 

número inferior de matrículas, comparado ao fundamental. Outra questão que merece 

destaque diz respeito ao número de salas e funcionários por escola. Os dois dados inter-

relacionados nos levam a possibilidade de apontar a unidocência e a organização 

multisseriada como fator predominante no atendimento aos alunos do campo. Cruzando 

essa constatação com a predominância das matrículas no ensino fundamental, podemos 

afirmar que essas características se encontram prioritariamente na oferta desse nível de 

ensino. Resta ainda buscar compreender, a partir da pesquisa de campo, se essa 

caracterização se confirma com predominância nos anos iniciais do ensino fundamental, 

o que nos parece mais provável tendo em vista a história da educação rural no estado e 

no país. Por fim, no que concerne à infraestrutura das escolas, percebemos que as 

condições básicas de existência, como acesso à energia elétrica e à água, está 

praticamente garantido. Entretanto, os demais acessos como laboratórios e biblioteca, 

fundamentais para o ensino e a pesquisa contemporaneamente, ainda encontram-se 

longe de serem alcançados, constituindo mais um elemento de negação do direito a uma 

educação de qualidade às populações do campo. 

Os elementos destacados acima nos remetem às possibilidades de análises 

futuras para os estudos do campo sobre a educação do campo. Destacamos grandes 

eixos que poderão nortear as análises: a relação campo e cidade na perspectiva das 

territorialidades educacionais, a democratização do ensino em todos os níveis como 

direito dos povos do campo, as políticas públicas como conquistas das populações do 

campo, respeitadas as suas peculiaridades culturais.  

 



 

 

Considerações 

Esta pesquisa tem numa determinada região do estado um dos focos de sua 

investigação, ao lado das análises sobre políticas e práticas em Santa Catarina com a 

finalidade de cotejar o local com as questões mais qualitativas que envolvem a educação 

do campo.  

A pesquisa não está concluída, tendo sua finalização prevista para 2011. 

Mesmo assim, os primeiros resultados já são evidentes. Apontam-se como desafios a 

serem alcançados: - a intenção de ampliarmos o diagnóstico da educação do campo no 

Estado de Santa Catarina, aos termos previstos nos objetivos iniciais desta pesquisa, 

com produção de séries estatísticas – 2007, 2008 e 2009 – com vistas à produção de 

padrões de comparabilidade; dar continuidade a pesquisa qualitativa; proceder à 

conclusão do mapeamento das políticas públicas em educação do campo neste estado 

nos últimos dez anos, de 1998 a 2008. 
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