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A nuvem de poeira levantada pelo onibus deixa para tras a estrada, a cidade e o 
metodo de ensino tradicional. Passa pela plantacao de eucaliptos, pela criacao de 
galinhas e pela agricultura familiar. Finalmente se desfaz na porta da escola, quan-do 
o veiculo, lotado, estaciona para os alunos. Ha tres anos, o onibus percorria o trajeto 
den-tro desse assentamento rural de Araraquara, no interior de Sao Paulo, 
praticamente vazio. 
 
O caminho de terra batida era o mesmo. Os eucaliptos ja estavam la. Nas familias, ne-
nhuma mudanca foi percebida. A transformacao ocorreu den-tro da escola. De um 
lugar aban-donado nasceu um projeto de educagao no campo que aca-bou com a 
evasao, o atraso es-colar e dobrou o numero de es-tudantes das tres escolas rurais do 
municipio - localizadas em assentamentos criados pelo In-cra na decada de 80. 
Para chegar a esse resultado, o material didatico, importado das escolas da cidade, foi 
refei-to. Parte das aulas comecou a ser dada nos lotes dos assenta-dos. Por fim, o 
ensino fundamental foi ampliado para nove anos - incluiu-se um ano de al-fabetizacao 
aos 6 anos. 
 
A mudanca aconteceu a par-tir da constatagao de um proble- ma que ocorre nas 
escolas rurais do Pais: a dificuldade em ensinar alunos que vivem no campo com o 
material didatico criado para a realidade de estu-dantes urbanos. Sem renegar 
nenhum dos conhecimentos, a solucao foi usar a sabedoria popular dos alunos para 
transmi-tir o conteudo curricular.  
 
"A proposta valoriza a cultu-ra que os assentados trazem e ao mesmo tempo transmite 
o conhecimento culto para eles. A crianga nao deve ter vergo-nha de ser do campo e 
tambem deve estar preparada para, se quiser, prestar vestibular", diz Alexandre Luis 
Martins de Frei-tas, coordenador pedagogico da Secretaria de Educagao de 
Araraquara. Na quarta-feira, Freitas recebeu, em nome das escolas, o Premio Gestao 
Publi-ca e Cidadania, concedido todo ano pela Fundagao Getulio Vargas para iniciativas 
inovadoras de Estados e municfpios. 
 
RETRATODIFERENTE 
 
Alualmente sao 569 alunos de 6 a 14 anos nas ties unidades -antes da mudanca, eram 
cerca de 200. O ihdice de evasao, que ficava em torno de 20%, foi ze-rado. E nao ha 
alunos atrasa-dos, fora da serie em que deve-riam estar. Crianc.as deficientes tambem 
sao acolhidas e rece-bem reforco dos professores quando necessario. 
 
O retrato difere da realidade da educacao do campo no Bra-sil, que tem 28% dos 
jovens ad- ma de 25 anos analfabetos -dois ter^os a mais do que o Indice registrado 
nas cidades. A dis-torc,ao entre idade e serie chega a 65% dos alunos matriculados e 
melade das 97 mil escolas fun-ciona em apenas uma sala, com todas as series juntas, 
segundo dados do Inep, do Ministerio da Educac_ao (MEC). 
 
Quando se trata especifica-mente dos dados das escolas dentro dos 6.404 
assentamen-tos do Incra, as informa^oes sao ainda mais escassas e o pri-meiro censo 
dessas unidades devera ficar pronto em Janeiro, resultado de uma parceria entre o 
MEC e o Programa Nacional de Educacao na Reforma Agra-ria, do Ministerio do 
Desenvol-vimento Agrario. "Nao conhe-cemos a realidade do ensino nos  



assentamentos criados a partir de 1985. O censo moslra-ra quais sao as necessidades 
dessa populacao para trac,ar-mos poh'ticas para melhorar esse ensino", diz Linda 
Goular, cordenadora  da pesquisa. 
 
"A orientaçao que o MEC pretende implantar e exatamente na direção desse projeto.” 
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