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RETRATOS DA ESCOLA RURAL. Patrícia Barden, Dra. Marlene Ribeiro (Departamento de Estudos Básicos, 
Faculdade de Educação, UFRGS). 
A pesquisa aqui apresentada tem como objetivo constituir um levantamento sobre educação rural, incluindo 

pesquisas, livros e artigos, experiências inovadoras, memórias de encontros, documentos, textos de reflexão, relatórios, tabelas e 
gráficos. A coleta dos dados bibliográficos foi feita no Sistema de Automação de Bibliotecas (SABi) da UFRGS e também via 
Internet, em Bibliotecas Universitárias do país. Em seguida, partimos para o levantamento estatístico através da coleta de dados 
na Secretaria de Educação e Cultura do RS sobre número de alunos, taxas de aprovação e reprovação, número de professores e 
sua formação, classes multisseriadas...estruturando-os em tabelas e gráficos. Também buscamos dados do IBGE acerca da 
população rural em idade escolar. Com a ajuda do Professor Dr. Alceu Ferraro, fizemos uma análise dos dados coletados e 
percebemos uma diferença significativa entre os dados da SEC e do IBGE, o que nos fez refletir sobre o modo como é feita a 
coleta dos dados pela Secretaria; muitos alunos matriculam-se em duas ou mais escolas, a fim de garantirem sua vaga, fazendo 
com que contem duas vezes no registro (como evadido e como aprovado ou reprovado). Esta análise levou-nos à decisão de não 
trabalhar imediatamente com os dados colhidos. O estudo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de dezembro 
de 1996 (LDB 9394/96) mostrou-nos que a educação rural não é privilégio dos governantes, sendo o campo visto como um 
espaço a ser urbanizado e os agricultores sem cultura e sem valores próprios. O ponto alto de nossa pesquisa é a página “Retratos 
da Escola Rural”, no endereço http://www.ufrgs.br/faced/pesquisa/erural, onde apresentamos nosso banco de dados bibliográficos 
e estatísticos, além de projetos, resenhas e relatórios elaborados para esta e outras pesquisas (CNPq – PIBIC/UFRGS). 
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