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RESUMO 

 

O tema abordado nesta pesquisa constituiu-se sobre as pesquisas da educação das 
escolas rurais na década de 60, assim como algumas impressões acerca das mesmas 
escolas nos dias de hoje. Portanto, o problema que desenvolvi para a pesquisa 
consiste em perceber as dificuldades dos entrevistados: Que mudanças foram 
significativas em uma escola rural do município de 16 de novembro, no Rio Grande 
do Sul, dos anos 60 para os dias de hoje? Os objetivos trabalhados foram: entender 
como se desenvolvia o ensino em uma escola da zona rural em 1960; conhecer o 
funcionamento das escolas da zona rural nos dias de hoje; e perceber as dificuldades 
significativas presentes nas falas de pessoas que estudaram em uma escola da zona 
rural de 1960, e nos dias atuais. A metodologia que foi aplicada para esta pesquisa é 
de caráter qualitativo e bibliográfico. Os recursos utilizados para a coleta dos dados 
se deram através de cartas com alunos da época, e da atualidade. Os dados 
realizaram-se pela análise através da classificação, listado por categorias que foram 
recorrentes nas falas presentes nas cartas. Os resultados trazem a trajetória da 
educação rural e o avanço no seu desenvolvimento, também a importância de 
entendermos que existia muita dificuldade na educação rural da década de 60 e que 
hoje muitas dessas dificuldades não existem mais. Posto isto, houve a necessidade 
de refletir essas mudanças para que possamos buscar melhorias no desenvolvimento 
da educação.  
 

Palavras-chave: Escola Rural, Ensino, Mudanças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The topic addressed in this research was about research on education in rural schools 
in the 1960s, as well as some impressions about the same schools today. Therefore, 
the problem I developed for the research is to understand: What changes were 
significant in a rural school in the city of Dezesseis de novembro, in Rio Grande do 
Sul, from the 1960s to today? The objectives worked were: to understand how 
education was developed in a school in the countryside in 1960; to know the 
functioning of schools in the rural area today; and to analyze the significant changes 
present in the speeches of people who studied in a school in the rural area of 1960, 
and today. The methodology that was applied for this research is qualitative and 
bibliographic. The resources used for the collection of the data were given through 
letters with students of the time, and of the present time. The data were carried out 
through analysis through the classification, listed by categories that were recurrent in 
the statements present in the letters. The results show the trajectory of rural education 
and the progress in its development, also the importance of understanding that there 
was a lot of difficulty in rural education in the 60s and that today many of these 
difficulties no longer exist. That said, there was a need to reflect these changes so that 
we can seek improvements in the development of education. 
 

Keywords: Rural School, Teaching, Changes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Educação não 

transforma o mundo. 

Educação muda as  

pessoas. 

Pessoas mudam o 

mundo”. 

Paulo Freire 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como tema a educação das escolas rurais na década 

de 60 até os dias de hoje. Portanto, o trabalho fez um comparativo de como era e o 

que acontecia na educação rural na década de 60 trazendo levantamentos de alunos 

que estudaram nessa época, os que estudaram anos depois e os mais próximos do 

ano em que vivemos. 

Diante disso a questão norteadora deste estudo constitui-se em: Que 

mudanças foram significativas em uma escola rural do município de 16 de novembro, 

no Rio Grande do Sul, dos anos 60 para os dias de hoje? Realçando que a educação 

rural tem diferenças com a educação urbana, transcorrendo uma educação rural que 

está sempre em desenvolvimento, para assim poder transformar essa educação.  

Este trabalho faz um convite à análise sobre a educação das escolas rurais na 

década de 60 até os dias de hoje, assim seguindo os respectivos objetivos: perceber 

as dificuldades dos entrevistados de uma escola da zona rural dos anos de 1960 para 

os dias de hoje; entender como se desenvolvia o ensino em uma escola da zona rural 

em 1960; conhecer que mudanças aconteceram em uma escola da zona rural no ano 

de 1960, para os dias de hoje; analisar as mudanças significativas presentes nas falas 

de pessoas que estudaram em uma escola da zona rural de 1960, e nos dias de hoje. 

O desejo de realizar está pesquisa partiu devido à reflexão por ter estudado em 

uma escola rural e no momento da escolha do tema deste trabalho estar cursando o 

ensino superior e ouvir muitas pessoas falarem da educação rural da década de 60, 

fazendo um comparativo com a atualidade e o quanto houve mudanças. Senti a 

necessidade e a curiosidade de fazer está pesquisa para assim analisar como 

aconteceu o desenvolvimento da educação.  

O início da minha trajetória escolar foi na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Costa e Silva, sendo uma escola rural que tinha poucos alunos, mas era 

bem estruturada e com ótimos professores Foi nessa escola que obtive meus 

primeiros conhecimentos e passei maior parte de minha infância e juventude. 

A educação rural sempre foi vista de maneira diferente da educação urbana. 

No entanto, a educação rural busca sempre trazer a vivência do aluno ao seu contexto, 

ao ambiente, assim podendo oferecer o aprendizado de maneira que o aluno consiga 

interpretar e entender, nunca deixando de lado seus hábitos e costumes. 
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De acordo com Baptista (2003, p. 39), a cultura é o que está mais profundo nas 

pessoas e grupos, representa o inconsciente coletivo. É ela que determina os hábitos 

e costumes. No entanto, a cultura tradicional e vigente exige da escola apenas um 

papel pedagógico, didático, de ensinar a ler, escrever, calcular, como se, aprendendo 

essas coisas, as pessoas estivessem aptas para viver bem no mundo atual. Os 

esforços convencionais por uma educação de qualidade reforçam esse papel. 

Queremos uma educação que respeite e valorize a cultura dos camponeses. 

Desta forma, a educação rural trazida pelos professores baseava-se na 

educação do modo “básico”. As disciplinas de Língua Portuguesa e de matemática 

eram o que mais se ensinava, pois, aprendendo apenas estas matérias estávamos 

preparadas. Sendo assim, o Curso de Pedagogia trouxe-me inúmeras contribuições, 

no momento do ingresso à Universidade percebi a necessidade de saber e ter mais 

conhecimentos, portanto, o Curso de Pedagogia me mostrou que a educação e o 

ensino é algo que sempre devemos estar buscando e se aprimorando e também 

devemos ter um olhar crítico e reflexivo sobre a educação. 

A metodologia de pesquisa adotada nesta pesquisa é de cunho qualitativo e de 

campo, sendo do tipo exploratório, explicativo e descritivo, a ferramenta de coleta de 

dados foi através de cartas com alunos da época e da atualidade. Seguindo de uma 

fundamentação teórica argumentada em teóricos como Souza, Freitas, Baptista e 

Lopes. 

Este trabalho foi sistematizado por tópicos. Primeiro, apresenta-se a introdução 

o qual é contextualizado o tema, enunciando a pergunta que norteou a pesquisa, o 

objetivo, a justificativa, a metodologia e a organização do trabalho. 

Após, há a exposição da fundamentação teórica que procura trazer com relevância a 

educação rural na década de 60 com a da atualidade, sendo essa educação que luta 

por recurso e métodos de ensino adequado, tendo as escolas rurais um papel muito 

importante para o sucesso e desenvolvimento de quem a utiliza. Ao mostrar o modo 

da educação rural da época e da atualidade há a avaliação e a transformação do que 

aconteceu e o do que precisa ser melhorado. 

Na sequência dos capítulos, relato a metodologia da pesquisa que representa 

sua realização, a apresentação, a análise e a discussão dos dados estudados, e no 

último tópico, constam as considerações finais. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 A EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

A educação no Brasil começa com a chegada dos portugueses, quando os 

padres os jesuítas entendiam a sua missão evangelizadora numa dupla dimensão, de 

catequese e instrução, que se alternavam e reforçavam no currículo escolar. 

Considerando muito difícil arrancar os índios adultos de costumes inveterados como 

a poligamia, o alcoolismo e a antropofagia, desde cedo os jesuítas concentraram os 

seus esforços educativos no segmento das crianças: curumins, mestiços ou 

mamelucos, e filhos dos portugueses adventícios. Ao lado de cada residência, ao 

longo da faixa litorânea do Brasil, os jesuítas foram constituindo escolas de ler e 

aprender, ou escolas de bê-á-bá, para o ensinamento da religião católica e das 

primeiras letras, e os recolhimentos ou internatos, as ´casas de meninos´. Além das 

escolas, os jesuítas no Brasil, a exemplo do que acontecia na Europa, também foram 

fundados colégios, com a finalidade primeira de formar quadros para a Companhia de 

Jesus, mas com vagas para alunos externos. O primeiro colégio jesuíta no Brasil foi o 

Colégio dos Meninos de Jesus, fundado em 1550, em Salvador, que se tornou modelo 

para os subsequentes. Na mesma ocasião, o Pe. Leonardo Nunes começava em São 

Vicente um colégio homônimo e similar ao da Bahia. Como a quase totalidade dos 

100 alunos deste colégio provinha do planalto de Piratininga, o Pe. Nóbrega houve 

por bem transferi-lo para lá, reinaugurando-o com o nome de Colégio de São Paulo, 

por ter sido na festa litúrgica do seu patrono, em 1554. (Klein, 2016) 

Assim, a história tem seu início marcado pela relação estabelecida entre 

religião e letramento, até que os jesuítas foram expulsos do país em 1759. Somente 

muitos anos depois, a responsabilidade da educação coube ao Estado. Mas os 

professores não eram preparados para lecionar. Tornavam-se professores as pessoas 

que tinham simplesmente recebido alguma instrução, as quais eram em sua maioria 

padres. A democratização da educação foi finalmente alavancada em 1920. Anísio 

Teixeira foi importante no combate à restrição da educação a uma minoria, bem como 

à relação da educação com a religião (BEZERRA, 2020). 

São muitos os problemas que estão presentes na educação brasileira, 

especialmente na educação pública. São diversos os fatores que proporcionam 
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resultados negativos, um exemplo disso são as crianças que se encontram no 6ºano 

do ensino fundamental e não dominam habilidade de ler e escrever (FREITAS, 2020). 

Os alunos devem ser preparados para explorarem o desconhecido, não devem 

ter medo de falhar, mas devem ter medo de não tentar. A educação não precisa de 

reforma, mas de uma revolução. A educação do futuro precisa formar pensadores, 

empreendedores, sonhadores não apenas do mundo em que estamos, mas do mundo 

que somos. Então levante, lute e vença, seja o autor da sua própria história, mostre 

que você é capaz de ser o que quiser (SANTANA, 2020). 

A educação é muito importante, tanto para cada pessoa, quanto para a 

sociedade, sendo através dela que construímos o nosso desenvolvimento social, 

cultural e econômico. E ainda, é através dela que há combate à pobreza, a diminuição 

da violência, o crescimento da economia, entre outros benefícios sociais. Sendo ainda 

um instrumento para diminuir a desigualdade social e ajudar a população a exercer 

melhor os seus direitos políticos e da cidadania em geral, fazendo com que o avanço 

social e econômico dos pais melhore (ROCHA, 2016). 

A importância da educação na vida das pessoas ao todo, como se ela 

interferisse na vida das pessoas e para que essa interferência seja de benefícios 

posteriormente, a educação necessitaria ser de qualidade, depois da saúde, a 

educação deveria ser encarada como necessidade primordial. Infelizmente nosso 

país(Brasil) ainda tem um alto nível de analfabetismo, e a consequência disso 

podemos notar no dia a dia, que é grande parte da população brasileira analfabeta, 

ignorante e que não podem contribuir para o crescimento e evolução do país (SILVA, 

2013).  

Os anos 1950 e 1960 foram marcados por um intenso debate sobre a educação 

brasileira. Muitos intelectuais e movimentos sociais formularam propostas para a 

organização de um sistema nacional de ensino mais democrático e popular, que 

superasse as desigualdades socioculturais, formassem cidadãos consciente de seus 

direitos e preparados para desafios econômicos. O Brasil era considerado uma pátria 

“mal-educada”, com índices de analfabetismo alarmantes. A polarização política que 

antecedeu ao golpe de 1964 também atingiu a educação. A sociedade brasileira 

fervilhava com projetos educacionais humanistas e inovadores que, mais tarde, 

sofreram diretamente os impactos da repressão (MEMORIAS DA DITADURA, 2019). 

Antes de 1961, o sistema de ensino brasileiro se compunha de três níveis: 

primário, médio e superior. O ensino primário era alfabetizador e dividia-se em 
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“fundamental”, para crianças de 7 a 12 anos e “supletivo”, para jovens e adultos. A Lei 

Orgânica do Ensino Primário (1946) determinava sua obrigatoriedade e gratuidade. 

Entretanto, essa determinação não era cumprida, devido ao número insuficiente de 

escolas, à deficiência do ensino e à pobreza da população brasileira. Sem condições 

de vestir e alimentar seus filhos e não podendo prescindir do trabalho dos jovens para 

complementar a renda, muitas famílias não conseguiam evitar a evasão escolar 

(MEMORIAS DA DITADURA, 2019).  

 

1.4 A EDUCAÇÃO RURAL NO BRASIL 

 

A educação no meio rural, no Brasil, ainda tem muito a desenvolver. A falta de 

políticas educacionais voltadas para esse fim caracteriza a desvalorização do homem 

do campo, estabelecendo uma vida limitada aos seus filhos. São grandes as 

dificuldades encontradas pelas trilhas por onde passam as crianças e jovens desse 

meio, que procuram adquirir conhecimentos, mas também um lugar para conviver com 

pessoas da mesma idade, ampliando suas relações sociais.  

Pesquisas recentes comprovam que o insucesso nesse meio de educação 

atinge os 40%, além de ter 70% dos alunos em séries incompatíveis com as idades. 

Além disso, chegar à escola é um grande problema, as distâncias são quilométricas, 

faça chuva ou faça sol, pondo em risco a integridade física e emocional dos alunos e 

funcionários, além do cansaço por ter que acordar muito cedo para chegar à escola 

depois de horas de caminhada (BARROS, 2019). 

 

De acordo com Baptista (2003, p. 21), 

 

 Só a Constituição de 1988, no seu artigo 212, proclama a educação como 
“direito de todos e dever do Estado”, transformando-a, assim, em direito 
público subjetivo, independentemente de se residir na área urbana ou rural. 
Desse modo, os princípios e preceitos constitucionais da educação abrangem 
todos os níveis e modalidades do ensino ministrado em qual- quer parte do 
país. 
Assim, deixa brecha para que se adapte à educação à realidade de cada 
escola. Partindo daí, grupos organizados da sociedade civil começaram a 
pensar numa educação mais adequada para as escolas rurais e procuraram 
contribuir com propostas mais concretas para a nova LDB. 
 

Trazer a realidade da educação de acordo com a realidade de cada escola é 

muito importante para o desenvolvimento do aluno, podendo assim fazer com que 
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esse aluno possa se sentir familiarizado e que se torne apreciador daquela educação 

que está sendo transmitida. Propostas bem elaboradas fazem com que o modo de 

planejar as aulas e executá-las seja mais organizado e de acordo com o ambiente e 

realidade de cada escola. A educação rural é vista com pouca importância ou até 

mesmo nem vista muitas vezes, ter uma educação rural adequada e organizada é 

essencial para que aquele aluno ali inserido tenha a educação que seja realmente 

apropriada. 

Segundo Baptista (2003, p. 36), ” já existe, como já nos referimos antes, um 

consenso sobre as precariedades da educação e da escola rural: elementos humanos 

disponíveis, processos de formação, supervisão e monitoramento, alto nível de 

evasão escolar e repetência, defasagem idade–série, turmas multisseriadas, 

infraestrutura e espaço físico insuficiente- entes, salários desestimulantes. Além 

dessas condições, impera o preconceito de que a escola rural é para o pobrezinho, o 

matuto, a criança conformada com a pouca aprendizagem, incapaz de ser avaliada 

com rigor. O currículo oculto passa a ideia de que o mundo rural precisa ser deixado 

por quem quer vencer na vida, uma vez que ali não há chance de progredir. 

Argumentam que os pais são pobres porque são agricultores e não por outras razões. 

O papel que a escola exerce é destruidor da autoestima do agricultor”. 

De acordo com Baptista (2003, p. 39), 

 

A cultura é o que está mais profundo nas pessoas e grupos, representa o 
inconsciente coletivo. É ela que determina os hábitos e costumes. No entanto, 
a cultura tradicional e vigente exige da escola apenas um papel pedagógico, 
didático, de ensinar a ler, escrever, calcular, como se, aprendendo essas 
coisas, as pessoas estivessem aptas para viver bem no mundo atual. Os 
esforços convencionais por uma educação de qualidade reforçam esse papel. 
Queremos uma educação que respeite e valorize a cultura dos camponeses. 
 

Aplicar o conteúdo como ensinar a ler, a escrever e a calcular, as coisas básicas 

que são ensinadas na escola não trazendo os costumes, a cultura daquele aluno no 

contexto da educação faz com que ele deixe de ser participativo e crítico no conteúdo 

que está sendo trabalhado. Em outro ponto, respeitar a cultura trazida pelo aluno, não 

abandonando todo o ensinamento passado pela família podendo sempre associar 

esse conhecimento no que vai ser trabalhado dentro da sala de aula, fará que o aluno 

tenha uma educação de qualidade, desta forma respeitando e valorizando sempre a 

cultura. 
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De acordo com Baptista (2003, p. 40), 

 

O resgate e o fortalecimento da autoestima do agricultor familiar. Descobrir o 
que existe também de prazeroso em ser agricultor, pois o que, até agora, a 
escola fez foi insistir no vergonhoso e pesaroso. Não se trata apenas de 
adaptações curriculares, de didática, mas de postura, de filosofia, de vi- são 
de mundo, de tarefa política específica no meio rural. 
 

Incentivar na valorização da autoestima do aluno do campo é essencial, fazer 

com que ele não se sinta desvalorizado por estar no campo. É fundamental para o 

desenvolvimento desse aluno, ter em mente que não se trata apenas de aplicar o 

conteúdo, e sim fazer com ele entenda que aquilo é apenas um meio para que ele se 

desenvolva cada vez mais, mas nunca deixando para trás suas origens. 

Segundo Caldart (2004), citado por Lopes (2015, p. 28), “[...] a Educação do 

Campo faz o diálogo com a teoria pedagógica desde a realidade particular dos 

camponeses, mas preocupada com a educação do conjunto da população 

trabalhadora do campo, e, mais amplamente, com a formação humana. E, 

sobretudo, trata de construir uma educação do povo do campo e não apenas com 

ele, nem muito menos para ele”. 

Trazer uma educação para o povo do campo pensando sempre em uma 

transformação social para que assim possa acontecer uma mudança no seu modo 

de organização, que muitas vezes é insuficiente, é extremamente significativo. 

Deve-se pensar que o ensino e a educação precisam sempre trabalhar em 

conjunto. Outro ponto é manter viva a educação do campo, sempre a reinventando 

e melhorando-a, construindo, assim, o projeto político pedagógico da educação do 

campo. Todos esses aspectos são essenciais para que a população do campo 

tenha uma educação de qualidade e que possa transformar vidas. 

 

De acordo com Lopes (2005, p. 32), 

 

É preciso compreender que se fazem necessários novos investimentos em 
políticas específicas para o desenvolvimento da educação do campo, para 
romper de vez com a dicotomia entre o campo e a cidade e, assim, 
fortalecer a identidade, os valores, o currículo e a cultura dos diversos 
sujeitos que estão em áreas não urbanas. É fundamental que sejam 
respeitados os aspectos próprios de cada contexto, seja rural ou urbano.  

 

A educação do campo comparada com a educação urbana é diferente em 

vários aspectos, pois existe uma desigualdade entre elas, mas a educação do 
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campo sempre está em busca de novos métodos de ensino, em busca demais 

benefícios que contribuem para o desenvolvimento da educação e para necessidades, 

sendo algo que está sempre em questão. Assim, para a educação do campo se 

transformar, crescer e poder amparar todas as necessidades, deve ter seus direitos 

essenciais atendidos, para conseguir deixar de lado a comparação com a educação 

urbana, e poder sempre as duas educações tornarem-se igualitárias deixando de 

existir essa desigualdade.   

Segundo Zakrzevski (2007), citado por Coutinho et al. (2015, p.70), “A escola 

do campo não é uma ilha. Ao fazer parte de uma realidade comunitária, 

caracterizada por sua cultura específica, a escola deve dialogar com a 

comunidade. A ação conjunta com a comunidade (alunos, professores e 

funcionários da escola, pais e membros da localidade) favorece o desenvolvimento 

social em que todos participam e se engrandecem, e a educação ambiental do 

campo, ao contribuir para criação de possibilidades de intercâmbio e de relação de 

colaboração da escola com a comunidade, abre um universo enorme de situações 

para aprendizagem coletiva por meio do diálogo e da cooperação”. 

 

De acordo com Lopes (2005, p. 87), 

 

É importante que os setores do estado e a própria sociedade se aperceba 
que a educação do campo não é um resíduo ou oferta das sobras urbanas. 
Deve-se compreender e ter consciência de que a educação do campo é 
importante para que se preservem as identidades dos homens e das 
mulheres do campo e que essa escola possa contribuir  em um novo 
projeto educativo contextualizado e com princípios de respeito mútuos.  
 

Fazer com que a educação do campo seja vista com mais importância tanto para 

a sociedade que muitas vezes vê a educação do campo como algo de pouco 

interesse, como para setores do estado que investem menos do que precisa e 

necessita. 

A educação do campo precisa de todos para que se desenvolva cada vez mais. 

É fundamental que a sociedade seja participativa e o Estado contribua com 

investimentos adequados para assim acontecer às melhorias. Deste modo, com a 

união e consciência de todos acontece à preservação da identidade do processo 

educativo.  

Com relação à formação de professores do Campo, temos que ter o cuidado 

para não enfatizar a discriminação e tampouco formatar uma limitação da profissão 
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especificamente no campo, isto é, que os jovens que procuram esta formação não 

se sintam prisioneiros dela, mas que sejam cidadãos conscientes de seu papel em 

suas comunidades e por causa desta consciência sintam-se tocados para participar 

de seu desenvolvimento (SOUZA, 2015, p. 164). 

 

1.5 A EDUCAÇÃO NOS DIAS DE HOJE 

 

O processo de ensino-aprendizagem atualmente requer uma série de fatores 

internos e principalmente externos ao ambiente escolar. Os modelos de educação de 

um indivíduo estão baseados de acordo com seu convívio e a comunidade a qual 

pertence, sendo assim, podemos distinguir seu grau de letramento de acordo com 

suas particularidades e desenvoltura acerca da discussão de temas relevantes para a 

sociedade em que vive. Ao chegar à escola, o educando desde seus primeiros passos 

no ambiente escolar, já traz consigo uma bagagem própria de conhecimentos 

adquiridos do ambiente externo, ou seja, da comunidade a qual pertence, trazendo 

saberes a serem lapidados pelos educadores, estes por sua vez, encontram de forma 

também particular seus meios para orientar este indivíduo ao processo infinito de 

ensino-aprendizagem. Embora esse processo seja infinito, existem fatores que levam 

o educador a compartilhar experiências diversificadas em meio a um mar de redes 

interligadas através das ondas virtuais no mundo cada dia mais conectado com a 

internet, fazendo com que as formas de aprender e ensinar tome rumos distintos com 

um mesmo objetivo (PORTAL EDUCAÇÃO, 2019). 

E então, o que devemos ensinar? Como devemos aprender? Ensinar e 

aprender são uma troca entre educador e educando, o que antes mantinha o professor 

como o “detentor do saber”, hoje encontramos o professor como o “pesquisador” para 

orientar os educandos, o que não é tarefa fácil nesta busca pelo conhecimento e pela 

certeza das regras gramaticais e das fórmulas aritméticas, entre outras coisas. Com 

a disseminação da internet, vivenciamos outras formas de educar; digo que estamos 

para orientar, pois o conhecimento está para todos. Podemos estudar de acordo com 

nossas necessidades: estudar em casa através dos cursos à distância, 

semipresencial, podemos aprender, basta querer. Enquanto isso, o professor é o 

educador que precisa estar informado e preparado através de formações continuadas 

para se adaptar a esses novos moldes educacionais, dentro de uma perspectiva social 

e cultural e saber lhe dar com as diferenças encontradas na sala de aula, utilizando a 
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internet como aliada neste processo de ensinar e aprender (PORTAL EDUCAÇÃO, 

c2019). 

A educação brasileira, que em outros contextos históricos era muito mais 

precária, hoje apresenta avanços significativos no que diz respeito a fatores como 

infraestrutura, formação de professores, material didático, inovações tecnológicas, 

entre outros aspectos que deveriam favorecer a aprendizagem. Mas, apesar dos 

investimentos e incentivos, os dados de aprendizagem obtidos através de avaliações 

como: SAEB SPAECE, ENEM, entre outros, apontam resultados que não condizem 

com os esforços governamentais e os investimentos feitos na área (ARAUJO 

MORAES,2021). 

É comum ouvir de professores queixas do tipo: os meninos de hoje não lêem, 

decodificam; os alunos chegam ao final do ensino médio sem compreender o que 

lêem e sem saber fazer uma redação; o aluno não consegue resolver um problema 

simples de matemática porque nem entender o problema ele consegue. Ou seja, o 

aluno não está mais aprendendo a ler e a escrever. Está chegando ao final da 

Educação Básica com deficiência séria nessa área. Sendo assim, todas as outras 

áreas do conhecimento ficam comprometidas uma vez que ele nem sabe escrever 

nem compreende o que lê. Embora pareça determinismo demais falar dessa forma, 

os dados de desempenho em leitura e escrita apontam para essa conclusão. 

(ARAUJO MORAES, 2020). 

 

1.7 POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO RURAL 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) assegura o 

direito de educação a todos, inclusive o povo do campo, como previsto no art. 28: 

 

Segundo Brasil, (1996).Na oferta da educação básica para a população rural, 
os sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias à sua 
adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologia 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 às 
condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona 
rural(apud Lenartovicz, 2017). 

 

No entanto, a educação do campo varia de acordo com as peculiaridades da 

vida rural, bem como com a região em que o estabelecimento de ensino está instalado 
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e por ser destinada a um povo com cultura e cotidiano de vidas diferentes do povo da 

cidade. É salientado, ainda nos incisos I, II e III do art. 28, as adaptações no currículo 

e nas metodologias de ensino, as quais devem ter uma organização escolar própria, 

com calendários que sigam o ciclo agrícola e o fator climático e um ensino voltado 

para o trabalho no campo (LENARTOVICZ, 2017). 

Ao perceber as particularidades do campo, respeitando as diversidades tantos 

sociais quanto culturais, o art. 28 da Lei 9394/96 traz uma novidade no que se refere 

às desigualdades transformando-as em diferenças, ou seja, o que instiga o sistema 

educacional realizar as adaptações citadas acima (LENARTOVICZ, 2017). 

 Pelo espaço “campo”, as Diretrizes Curriculares da Educação do Campo (DCE) 

conceituam: 

 

Segundo Paraná (2006), Posseiros, boias-frias, ribeirinhos, ilhéus, atingidos 
por barragens, assentados, acampados, arrendatários, pequenos 
proprietários ou colonos ou sitiantes, caboclos dos faxinais, comunidades 
negras rurais, quilombolas e, também, as etnias indígenas(apud Lenartovicz, 
2017). 

 

Conforme Lenartovicz (2017), nota-se que este direito não está sendo garantido 

pelos administradores públicos, pois manter uma escola do campo custa muito caro 

para o Estado, fator que gera o fechamento dessas escolas e, consequentemente, a 

forte presença do analfabetismo nas zonas rurais. Para não deixar este povo sem 

educação e desamparados, estes são submetidos à educação urbana, um contexto 

de ensino totalmente diferente da realidade vivenciada no campo. Surgem então as 

alternativas de oferecer transporte público para levar estes alunos do campo para as 

escolas situadas na cidade. Dentro de um contexto histórico, a educação sempre 

esteve nas ações e preocupações em todas as Constituições brasileiras elaboradas 

até os dias de hoje. Contudo a função social que esta educação deve cumprir foi se 

modificando ao longo das alterações de tais Constituições.  

 
Segundo Leite, (1999, p. 28), [...] a sociedade brasileira somente despertou 
para a educação rural por ocasião do forte movimento migratório interno dos 
anos 1910 - 1920, quando um grande número de rurícolas deixou o campo 
em busca das áreas onde se iniciava um processo de industrialização mais 
amplo. (apud Lenartovicz, 2017). 

 

Segundo Lenartovicz (2017), a preocupação com a educação do campo se deu 

devido ao intenso êxodo rural que estava influenciando também no processo de 

urbanização das cidades, pois apresentava um crescimento desorganizado e 
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acelerado nas cidades. O texto intitulado como “Políticas Públicas da Educação do 

Campo: Contribuições e Dilemas” tem como intenção realizar uma análise das 

políticas públicas voltadas para a população da zona rural, com um enfoque para o 

Programa Nacional de Educação do Campo – PRONACAMPO. Compreendendo 

assim a sua importância dentro de um contexto social e legislativo, uma vez que a 

criação deste programa teve como argumento a elaboração de uma proposta de 

educação voltada para a população camponesa, salientando como uma educação 

formadora e preparadora, para que o sujeito residente nas localidades rurais exerça 

sua cidadania. O estudo embasado na metodologia bibliográfica e documental analisa 

as contribuições das políticas educacionais, nas quais destacam-se: o decreto 7.352 

de 4 de novembro de 2010 que trata da política da educação do campo e do Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA; o decreto nº 8.752, de 09 de 

maio de 2016 que dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da 

Educação Básica; e a Lei 12.695, de 25 de julho de 2012, que implementa o Programa 

Nacional da Educação do Campo – PRONACAMPO aprovado em 2012 pelo MEC4 , 

dando um enfoque maior para esta última política, uma vez que instaura metas e 

ações em relação à educação do campo. 

 

1.7.1 Programa Nacional de Educação do Campo – Pronacampo 

 

Segundo Dalmaz, (2017, p.171 apud BRASIL, 2013), É um conjunto de ações 
articuladas que se referem à melhoria do ensino nas redes existentes, à 
formação dos professores, à produção de material didático específico, ao 
acesso e recuperação da infraestrutura e qualidade em todas as etapas e 
modalidades da Educação Básica (apud Lenartovicz, 2017). 
 

O programa fornece tanto apoio técnico quanto financeiros aos entes 

federados, com o fito de implementar políticas voltadas para a educação do campo; 

refere-se também à formação dos profissionais de educação que irão trabalhar nestes 

espaços e confecção de materiais específicos para esses estudantes 

(LENARTOVICZ, 2017). 

Segundo Lenartovicz (2017), para um amplo efeito, o Programa, organizado a 

partir do Decreto nº 7.352/2010, foi dividido em quatros grande eixos, são eles:  

I EIXO: Gestão e Práticas Pedagógicas; 

II EIXO: Formação Inicial e Continuada de Professores; 

III EIXO: Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional; 
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IV EIXO: Infraestrutura Física e Tecnológica. 

 

 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para a realização deste estudo foi à pesquisa 

qualitativa, do tipo bibliográfico. 

Segundo Praça, Fabíola Silva Garcia (2015), a metodologia científica é capaz 

de proporcionar uma compreensão e análise do mundo através da construção do 

conhecimento. O conhecimento só acontece quando o estudante transita pelos 

caminhos do saber, tendo como protagonismo deste processo o conjunto 

ensino/aprendizagem. Pode-se relacionar então metodologia com o “caminho de 

estudo a ser percorrido” e ciência com “o saber alcançado”. 

O presente projeto foi realizado através de pesquisa bibliográfica, com análise 

em livros, artigos e sites. 

Para fazer o estudo, desloquei-me até a cidade de 16 de novembro, na 

comunidade do Laranjal, onde busquei alunos rurais da década de 60 e da atualidade 

os quais conversei. Também deixei o material para que produzissem a carta na qual 

tinha tópicos sobre: Como era o ensino na época que frequentou a escola? Quais 

eram as dificuldades para aprender o que era ensinado? Como eram os professores? 

Onde a escola estava localizada e como era a infraestrutura? Que meios de 

locomoção usavam para ir à escola? Falar sobre um professor ou professora que 

tenha marcado o ensino durante a época em que frequentou a escola? Os alunos 

descreviam seus próprios relatos. E hoje? 

Posteriormente foi feita uma análise do conteúdo pesquisado, e comparando 

as cartas realizadas pelos alunos e ex-alunos, fazendo assim um contraponto das 

perguntas e respostas com os autores de artigos e trabalhos científicos visando saber 

como está a educação até o momento. 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O presente capítulo apresentará a análise e a discussão dos dados levantados. 

Tal observação deu-se por meio de cartas escritas pelos pesquisados. Já a análise 

das cartas deu-se por meio da categorização no qual seguindo os objetivos da 

pesquisa, e posteriormente seguindo o que apareceu de mais relevante nas mesmas. 

 

3.1 ENSINO 

 

Sabe-se que o ensino é uma forma em que se adquire o conhecimento, 

informação e a transformação, podendo cada vez mais buscá-lo para se ter um maior 

conhecimento e condicionamento de vida. Neste sentido, a questão solicitada para 

que se escrevessem sobre foi: como era o ensino na época que você frequentou a 

escola? 

“O ensino era bom, mas era mais a matemática que ensinava, as contas eram 

simples sem letras como se tem hoje”. (Carta antiga). (Anexo1). 

“Na minha época entrei com 7 anos na escola, não fiz o jardim nem a pré-escola 

que era fornecido naquela época, então senti dificuldades no início estudávamos 

bastante português e matemática sendo os mais cobrados”. (Carta da atualidade). 

(Anexo 6). 

Segundo Michel Saint-Onge (2001,p. 28), o ensino não é uma simples 

transmissão de matéria. É a organização de métodos de intervenção que permitem 

aos alunos construir seu saber com base no modelo do saber das diversas disciplinas 

escolares. 

Portanto, é notável que o modo de ensino trazido nas cartas foi favorável, sendo 

que a cobrança maior era pelas disciplinas de matemática e Língua Portuguesa, 

mesmo existindo outras disciplinas o foco era o ensino destas duas. O fato da busca 

por aprender e entender faz com que o ensino se torne prolífero, o modo em que se 

trás o ensino para sua vida sendo ele, assim, transformado. Por seguinte sobrevém a 

categoria sobre as dificuldades que eram enfrentadas pelos entrevistados.   
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3.2 DIFICULDADES ENFRENTADAS 

 

Existem inúmeras dificuldades que são enfrentadas na escola no qual o aluno 

deve ter persistência e um grande apoio para continuar seus estudos e ter uma 

formação desejada. Portanto, tendo como questão solicitada: quais dificuldades eram 

enfrentadas por você na escola? 

“Acredito eu que a maior dificuldade de ensinamento seria na área da 

informática por ser no interior e ter pouco acesso, mas tirando isso era tudo muito 

bom”. (Carta da atualidade). (Anexo 5). 

“Mas os estudos e as dificuldades não eram problema eu tinha muita vontade 

de vencer estudar um dia mudar e reverter àquela situação”. (Carta antiga). (Anexo 

3). 

Segundo Simão e Medeiros (2008),no entanto, especialmente nas escolas 

rurais assegurar as vagas não é o suficiente para os indivíduos terem acesso ao 

estudo, torna-se necessário possibilitar o transporte das crianças e adolescentes à 

escola, com estradas em condições de trafegar os veículos. Pois muitas vezes existe 

o transporte, mas a falta de infraestruturas impossibilita o trânsito dos veículos e em 

consequência impede a chegada dos estudantes até as instituições. Egami et al 

(2008) afirma que para os estudantes residentes na área rural, o transporte torna-se 

essencialmente importante para que se consiga ter acesso à escola. 

Segundo Houaiss (2005), citado por Simão e Medeiros (2008, Np), 

acessibilidade é a facilidade de acesso. Infelizmente chegar até a escola do campo é 

um grande desafio para seus estudantes e corpo docente devido às dificuldades em 

função da distância, falta de transporte e estradas inadequadas, dentre outros fatores. 

Tal fato somente faz aumentar o abismo da qualidade e da aprendizagem entre 

escolas rurais e urbanas. 

É notório que as dificuldades surgem para cada aluno de maneira diferenciada, 

sendo que ele tenha um ponto que necessite de mais atenção ou até mesmo um 

esforço maior tanto no deslocamento como para aprender. Contudo dificuldades são 

desafios de aprendizagem em que devemos enfrentar para se ter um maior 
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conhecimento e o ensino adequado. Por seguinte a categoria sobre os professores 

dos entrevistados onde eles relatam como eles eram.   

 

 

 

3.3 PROFESSORES 

 

Professores são aqueles cujo objetivo é entender as dificuldades de seu aluno 

e trabalhar buscando com que eles sintam-se confiantes e tranquilos na hora de 

aprender aquele conteúdo aplicado. Neste sentido, a questão solicitada para que se 

escrevessem sobre foi: como eram os seus professores? 

“Meus professores eram muito atenciosos, nos ajudavam em tudo e sempre se 

preocupavam com nosso bem-estar”. (Carta da atualidade). (Anexo4). 

“Tive só uma professora ela era muito boa, tinha paciência e me ensinava 

direitinho”. (Carta antiga). (Anexo 2). 

Segundo Paulo Freire, citado por FEBEM/SP (1984), nós precisamos de uma 

prática pedagógica que se gere e gere disciplina, mas disciplina como criatividade, 

como curiosidade, disciplina como inquietação, como indagação, como pergunta, 

como marcha como ação e não disciplina como humilhação, como cabeça baixa, com 

terror, medo.  

Segundo Paulo Freire, citado por FEBEM/SP (1984), o educador se reeduca 

ao educar e o educando, ao educar-se, educa a quem o educa. Não há como sair 

disso. Há uma espécie assim, de ida e volta. Agora evidentemente que há uma 

relação, uma diferença. Uma delas é essa: O educador, pela própria chegada ao 

mundo, que dizer, ele chegou primeiro ao mundo que o educando. Ganhou uma 

experiência na própria prática de educar. Acontece que a tarefa específica do 

educador não se dá em si mesmo, o educador não trabalha como educador com ele 

só. Ele se constituiu educador quando trabalha com o educando. Então, a sua tarefa 

termina convertendo-se também, na tarefa através da qual ele se reeduca com o 

educando que ele educa. 

O professor é a profissão que forma todas as outras. É aquele que busca 

sempre um reconhecimento maior, que passa horas planejando suas aulas e como 

aplicá-las. Ser professor não é tarefa fácil, devendo sempre estar em busca de novos 

conhecimentos e métodos de ensino, no entanto no que se diz em educação o aluno 



30 

 

aprende com o professor e ele aprende com o aluno e juntos os dois constroem um 

futuro diferente. Por seguinte a categoria escola, nela falas dos entrevistados 

destacando os aspectos sobre como era a escola em que estudaram.  

 

 

 

3.4 ESCOLA 

 

É na escola que começamos a ter um desenvolvimento e visão de mundo, é 

onde criamos relações e métodos de aprendizagem. Na escola aprendemos a 

trabalhar a coletividade, as regras e a criar valores éticos. Desta maneira, a questão 

solicitada para que se escrevessem foi: onde a escola estava localizada e como era 

sua infraestrutura?  

“A escola se localiza no Rincão Comprido interior de Porto Xavier, é uma escola 

bem grande bem conservada com um pátio bem grande”. (Carta da atualidade). 

(Anexo 5). 

“A escola era na Serra São Jerônimo em Dezesseis de Novembro, a escola era 

de tábua e telha não tinha forro o banheiro era patente era feita uma pintura uma vez 

por ano as classes eram de tábua”. (Carta antiga). (Anexo1). 

Segundo VENDRAMINI, Célia Regina (2015), considerando o analfabetismo e 

o baixo nível de escolarização da população rural, o difícil acesso às escolas, a sua 

precariedade e a baixa qualidade do ensino, bem como o conteúdo dissociado da 

realidade, compreendemos a importância da luta por escolas na agenda dos 

movimentos sociais do campo.  

As escolas rurais no Brasil, historicamente, têm estado em desvantagem, 

apresentando menores níveis de escolarização e maiores índices de reprovação, 

abandono e defasagem idade-série. Conforme dados do Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2011), o analfabetismo rural é 

três vezes maior que o urbano, 9,5% das escolas do campo não tem luz elétrica, as 

bibliotecas são reduzidas-presentes em apenas 25% das escolas –, além da desigual 

formação profissional entre os educadores do meio rural e do urbano. A média dos 

anos de escolaridade no campo em 2009 ficou em 4 anos para os homens e em 3,9 

para as mulheres. 
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É notável que existem várias dificuldades que permeiam a escola e seu 

contexto, no entanto, a busca por melhorias muitas vezes parte da coordenação da 

própria, juntamente com a comunidade. Dessa forma ela se constitui um ambiente 

onde todos se sintam acolhidos e que possam aprender e trabalhar, pois é nela que o 

futuro do aluno começa a ser definido. Por fim destaco a categoria sobre os meios de 

locomoção que os entrevistados usavam para se deslocar até a escola. 

 

3.5 MEIOS DE LOCOMOÇÃO 

 

Existem diferentes meios de locomoção para ir à escola, com o passar do 

tempo a locomoção se tornou mais acessível, pois com programas de transportes há 

escolas em que os alunos tiveram melhor acesso no deslocamento que muitas vezes 

esse recurso não era disponível. Acontecia muitas vezes a questão do aluno ter que 

se deslocar a pé, mesmo sendo quilômetros de distância. Sendo assim, a questão 

solicitada para que se escrevessem foi: que meios de locomoção você usava para ir 

à escola? 

“Eu ia de ônibus, pois a escola ficava muito longe da minha casa”. (Carta da 

atualidade). (Anexo 4). 

“Ia a pé dava 4 quadras desde lá de casa até a escola”. (Carta antiga). (Anexo 

2). 

“Eu usava as pernas para ir à escola era longe, mas nos ia mesmo se estivesse 

chovendo”. (Carta antiga). (Anexo 1). 

Segundo Yumiko Egami, et al, o transporte escolar refere-se especificamente 

ao transporte de estudantes de determinado ponto de origem, geralmente próximo de 

sua residência, à escola em que está matriculado e, também, no sentido inverso (da 

escola para o ponto de origem de sua viagem). Para aqueles estudantes residentes 

na área rural, o transporte torna-se essencialmente importante para que se consiga 

ter acesso à escola. A falta de transporte escolar na área rural torna-se um problema 

ainda mais grave quando não existem escolas na própria área e o aluno é obrigado a 

frequentar a escola na área urbana. 

Os meios de locomoção para se deslocar até a escola com o passar do tempo 

têm mudado, na década de 60, como mencionado na carta não existia transporte 

escolar, o meio que encontravam era ir a pé mesmo, já na outra carta está escrito que 

já era disponibilizado o transporte escolar. Portanto, pode-se destacar que com o 
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passar do tempo os meios de locomoção vem se aprimorando, assim fazendo com 

que o aluno tenha um melhor acesso à escola. 

 

 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Perante a pesquisa realizada e de uma análise detalhada sobre os dados 

abordados, pode-se constatar que a educação rural e seus aspectos na década de 60 

até os dias de hoje tiveram um grande avanço, pois as questões que foram abordadas 

trouxeram as particularidades do modo como aconteceu o ensino. Diante das 

respostas escritas nas cartas, nota-se que existia muita dificuldade tanto no ensino 

como na locomoção e estrutura das escolas e isso não fazia com que os alunos 

abandonassem os estudos. Portanto, mesmo diante de todas as dificuldades, a 

educação teve um grande avanço, claro que ainda tem muito a se desenvolver. 

Um dos avanços mais importantes da época foi à vinda da internet pelo motivo 

de facilitar muito as pesquisas, notícias, está novidade ajudou muito na educação mais 

recente. Acredito que se tivéssemos acesso à internet nos anos 60 poderíamos ter 

mudado o nosso modo de pensar e agir, aproveitando o sistema e as oportunidades 

para aquela época. Outro fator importante, foi que nos dias de hoje os próprios 

moradores rurais que têm seus filhos estudando em colégios rurais querem o melhor 

para eles. Pensam que se os filhos tiverem acesso as novas tecnologias, os filhos 

terão mais conhecimento. 

Logo, para mim, o estudo deste trabalho foi de grande importância. Dessa 

forma, desejo que está pesquisa traga contribuições de algum modo para a 

conscientização no processo da educação, para refletirmos as mudanças que 

aconteceram na trajetória da educação da década de 60 até os dias de hoje, podendo 

assim, sempre buscar novas melhorias tanto na formação do aluno como na maneira 

de aplicar o conhecimento a ele. 
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APENDICÊ A 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Prezado(a): 

Esta pesquisa intitulada, “A EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS NA 

DECÁDA DE 60 ATÉ OS DIAS DE HOJE”, será desenvolvida por meio da 

aplicação de observações participantes das práticas dos alunos, bem como 

escuta da narrativa de suas práticas. Estas informações estão sendo fornecidas 

para subsidiar sua participação voluntária neste estudo que visa ser 

ferramenta para elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Pedagogia – Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao investigador para 

esclarecimento de eventuais dúvidas pelo Contato:Luciana Padilha de Aguiar, 

telefone: (55) 99220-4644,endereço eletrônico: luciana-aguiar@uergs.edu.br. 

É garantida aos sujeitos de pesquisa a liberdade da retirada de consentimento 

e o abandono do estudo a qualquer momento. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros sujeitos da 

pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Fica 

assegurado, também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa, assim que esses resultados chegarem ao conhecimento do 

pesquisador. 
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Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

 Comprometo-me, como pesquisador principal, a utilizar os dados e o material 

coletados somente para esta pesquisa. 

 

 

 

Pesquisador - Assinatura 

 

APENDICÊ B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário (a), do estudo/pesquisa 

intitulado (a) A EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS NA DECÁDA DE 60 ATÉ OS 

DIAS DE HOJE, conduzida por Luciana Padilha de Aguiar. Este estudo tem por 

objetivo de subsidiar sua participação voluntária neste estudo que visa ser ferramenta 

para elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia – Licenciatura da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. 

Sua participação não é obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir 

de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, desistência ou retirada de 

consentimento não acarretará prejuízo. A sua participação não é remunerada nem 

implicará em gastos para os participantes. Sua participação nesta pesquisa consistirá 

em narrar de suas práticas dentro da escola pesquisada, e dentro dos projetos que 

atua. 

 Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão 

divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. O 

pesquisador responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios acadêmicos 

científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação de 

indivíduos ou instituições participantes. 

 Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste 

documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador 

responsável / coordenador da pesquisa. Seguem os telefones e o endereço 
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institucional do pesquisador responsável e do Comitê de Ética em Pesquisa – UERGS, 

onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou 

a qualquer momento. 

 Contatos do pesquisador responsável: Luciana Padilha de Aguiar, telefone: 

(55) 99220-4644 e e-mail:luciana-aguiar@uergs.edu.br. 

Contatos do Comitê de Ética de Pesquisa da UERGS: Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul. Reitoria: Rua 7 de Setembro, 1156 - Centro - Porto Alegre, RS CEP: 

90.010-191 - Fone: (51) 3288-9000  

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa, e que concordo em participar. 

 

São Luiz Gonzaga, 20 de Out de 2020. 

Assinatura do (a) participante: ________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a): ______________________________ 

 

(  ) Participante                                                       (  ) Pesquisador 
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APENDICÊ C 

 

CARTA 

 

Esta carta refere-se sobre: como era o modo de ensino em sua época, quais 

dificuldades eram enfrentadas, o que era mais difícil de aprender, como eram os 

professores, onde era localizado a escola, como era a estrutura da escola, como era 

os meios de locomoção e destaque um professor que tenha lhe marcado na sua 

passagem na escola.  

Descreva confortavelmente: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ANEXO A 

Figura 1- Carta antiga 
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Fonte: (AUTOR, 2020). 

 

 

 

ANEXO B 

Figura 2- Cartaantiga verso 
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Fonte: (AUTOR, 2020). 

 

 

 

ANEXO C 
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Figura 3- Carta antiga 

 

Fonte: (AUTOR, 2020). 

 

ANEXO D 

 

Figura 4- Carta antiga 
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Fonte: (AUTOR, 2020). 

 

ANEXO E 

 

Figura 5- Carta da atualidade 
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Fonte: (AUTOR, 2020). 

 

ANEXO F 

 

Figura 6- Carta da atualidade 
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Fonte: (AUTOR, 2020). 

ANEXO G 

 

Figura 7- Carta atualidade 
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Fonte: (AUTOR, 2020). 


