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	Este trabalho tem como preocupação primeira a apresentação das Escolas Rurais em geral e das Escolas Rurais Nucleadas em particular. As Escolas Rurais constituem-se, para a população rural, em um importante local de convivência e aprendizado da cultura letrada e escolar. Embora as Escolas Rurais Nucleadas apresentem-se como um modelo diferenciado de Escola Rural, serão necessárias, ainda, muitas inovações no sentido de resolver os problemas existentes nas Escolas Rurais. Antes, porém, o objetivo principal é apresentar ao público interessado o que vem a ser as Escolas Nucleadas Rurais, em que elas se diferem das demais Escolas Rurais, como também apresentar o município de Catalão e as dificuldades para se implantar esta modalidade escolar, problemas não resolvidos como transporte, a exploração infantil no campo e o impacto da municipalização para estas escolas.
	As Nucleações não se constituem por si só uma inovação para as Escolas Rurais. Sua implantação significa uma tentativa de se resolver os problemas mais graves referentes às escolas localizadas no campo, como as múltiplas funções dos(as) professores(as), salas multisseriadas e precariedade do espaço físico. Levando-se em consideração a precariedade das escolas isoladas, o fato de uma professora lecionar simultaneamente para salas de pré- alfabetização, 1ª série, 2ª série, 3ª série e 4ª série, e a falta de qualificação profissional da maioria dos profissionais que trabalham nestas escolas, as Escolas Rurais Nucleadas, no município de Catalão, constituem-se como um modelo alternativo a para a educação rural.
Anterior ao processo de nucleação, as escolas de Catalão eram o que se convencionou chamar em nosso país de Escolas Isoladas Rurais, em que predominam as classes multisseriadas, tendo uma única professora para ministrar aula, concomitantemente para duas, três e até quatro séries diferentes.
	Neste tipo de escola o prédio, não raras vezes é apenas uma sala de aula local onde estudam crianças de pré à quarta série, com variação de idade de seis a dezesseis anos. Geralmente ficam próximas das fazendas onde moram os alunos. Observemos o depoimento do professor Geraldo Cardoso que se aposentou como professor da zona rural em escola isolada:
Na fazenda era difícil, às vezes não tinha onde morar, ficava longe da família... Então, a preferência era para as pessoas que morava na zona rural. As escolas eram precárias. Eram ranchos de palha, enfincavam forquilhas e faziam mesas e bancos de tábuas (...). A escola ficava em um lugar que fosse próximo pra todo mundo, então muitas vezes perto da escola não havia água, eu mesmo já fiz merenda em fornalha de cupim muitas vezes, porque não existia a mínima condição, não havia lugar, mais custoso era carregar água, às vezes longe pra fazer lanche. Buscava água em cabaça e em garrafa. Cada aluno levava água pra beber e a gente buscava pra fazer lanche. Não é como hoje que é tudo bem arrumado não, é? (Entrevista concedida por Geraldo Cardoso, ex-professor da escola isolada da fazenda Anta-Gorda no município de Catalão. Entrevista concedida na Secretaria de Educação Municipal no dia 20-05-99).

 Embora não se possa generalizar, devido à grande diversidade apresentada nesta modalidade de escola em nosso país, há uma grande dificuldade para se angariar recursos financeiros e materiais. O resumido quadro de pessoal não só dificulta como também inviabiliza a realização de certas tarefas indispensáveis para o bom funcionamento de um estabelecimento escolar.
A falta do quadro de pessoal impede, por exemplo, a busca de recursos materiais para melhorar a estrutura dessas escolas. Na maioria das vezes, quando o professor se ausenta do seu local de trabalho, os alunos são dispensados das aulas, o que leva o professor a se acomodar às condições existentes ao invés de partir para a cidade em busca de recursos. Não só por acreditar que seu trabalho é indispensável, mas também pela dificuldade de locomoção do local de trabalho e de moradia até a prefeitura localizada na cidade mais próxima. 
A escola rural isolada economiza o dinheiro público em vários momentos: primeiro, economiza na dupla exploração do professor, que além de mal remunerado é professor, faxineiro, diretor, coordenador, cozinheiro e secretário. 
Há, portanto, uma sobrecarga de trabalho, o que dificulta não só a sua permanência na sala de aula como também o seu desempenho pedagógico acaba por ser insatisfatório. Ou seja, as quatro horas de aulas dividida em cinco turmas (pré, 1ª série, 2ª série, 3ª série e 4ª série), são ainda sub-divididas entre outras funções da escola. Se houver interesse dos pais para que este aluno prossiga os seus estudos, ele deve migrar para a zona urbana, já que no grupo isto não é mais possível.
Segundo, outro fator que compromete o bom rendimento escolar rural está relacionado à dificuldade de locomoção tanto dos alunos quanto dos professores, uma vez que estes mesmos professores precisam morar próximo ao seu local de trabalho e os alunos, por vezes, residem em localidades distantes da escola.
 Isso também inviabiliza a possibilidade para que estes professores possam dar prosseguimento aos seus estudos, comprometendo sua qualificação e aperfeiçoamento. A qualificação destes professores acaba sendo bastante variada no cenário nacional. Existem professores leigos, com apenas a 4ª série do 1º Grau, com o 1° Grau completo, com 2° Grau completo, com o curso de magistério regular, com cursos vagos de magistério, como projeto Lumem Qualificação profissional a nível de 2.º grau para professores não-qualificados (latu-sensu)., e com cursos variados, chamados cursos de aperfeiçoamento ou cursos de reciclagem.
Nas escolas isoladas, assim como nas demais, o salário é insatisfatório e acaba se constituindo em um elemento que contribui para a alta rotatividade dos professores. Na verdade, em sua maioria, estes professores começam a trabalhar pensando na possibilidade de se mudarem, tão logo, para uma escola na cidade. Isto ocorre porque eles desejam estar em um estabelecimento onde possam trabalhar menos e ganhar um salário mais justo.
O fato de os professores na escola rural exercerem funções que três ou quatro profissionais fariam não representa um aumento salarial, pelo contrário, na maioria das vezes os professores rurais ganham menos que os professores urbanos. Existe, ainda, em alguns municípios, a prática de se promover os professores considerados melhores com uma vaga nas escolas urbanas. Este fato acaba gerando descontentamento, uma vez que nem todos os que gostariam de ir para a cidade conseguem a almejada transferência:
Obrigatória porta de entrada no sistema para professores fragmentadamente formados nos cursos de magistério espalhados pelo interior do estado, a escola rural, é, também o degrau inferior deste sistema educacional (Brandão, 1990, p.113).

Sendo assim, a cidade é o local onde pode haver prosperidade e onde os professores podem ter oportunidade de conseguir uma colocação melhor no mercado de trabalho.
Embora a formação de professores não seja o objeto principal deste estudo, é muito interessante a relação que estes profissionais possuem com as escolas onde trabalham e com seus alunos. Estas não são relações “comerciais”, mediatizadas pelo capital, e nem tão pouco impessoais, mas se dão em uma relação quase de parentesco, estabelecidas e marcadas pela convivência de ajudas mútuas, permeadas pelos valores do lugar. Os professores ao se referirem às escolas pelas quais são responsáveis, verbalizam a minha escola, não em uma relação de posse, mas em uma relação íntima e amorosa com o seu local de trabalho. Relação que não acontece por acaso, pois tem que ser considerado que estas escolas são precárias, mas escolas; e só existem pela boa vontade desses profissionais, que se dedicam ao trabalho rural, porque acreditam que esta é a sua vocação ou predestinação. Realizar o trabalho de instruir crianças, que com certeza, não teriam oportunidade de estudar se não fosse o esforço desses trabalhadores.
Várias são as vantagens de sua criação. A separação das turmas por série, o fato de, a partir dela, os alunos poderem contar com toda a estrutura física existente nas escolas urbanas, a viabilização de uma melhor preparação de seus professores em razão do incentivo salarial. Ora tais fatores são importantes para a melhoria de vida do homem rural uma vez que o aluno rural passa a ter melhores condições de estudo sem se desvincular do campo.
Todavia, existem questões que precisam ser tratadas imediatamente, já que problemas como transporte gratuito para estas crianças e condições materiais que assegurem a permanência dessas crianças na escola, podem inviabilizar qualquer inovação que se queira implantar no meio rural.
Vale lembrar que historicamente, as escolas rurais têm sido relegadas a um segundo plano, o que nos leva a pensar que a política de municipalização e o FUNDEF não vão alterar as políticas que vêm sendo desenvolvidas desde a implantação da República, a não ser que as comunidades escolares se organizem para exercer seriamente a cidadania a fim de resguardar os seus direitos.
Outro fator de relevância é o respeito ao aluno enquanto sujeito do processo do próprio conhecimento, o que nos leva a considerá-lo como sabedor de uma cultura que embora não sendo letrada se constitui em um elemento importante para si e sua família.
Portanto, o saber escolar precisa fazer parte do cotidiano do aluno rural, o que nos remete a perguntar, se esta escola existe, ou, o que é necessário para que ela venha a existir.
Analisar os modelos de escolas rurais existentes pode ser um bom começo. As escolas rurais nucleadas, neste sentido, são um modelo, mas falta ainda muito para se alcançar o ideal e idealizado. Vale lembrar que isso só será conseguido a partir do momento em que os modelos já existentes forem considerados na e para a construção de outros. Não há entre eles e seus superiores uma semântica de valorização do trabalho realizado junto às populações rurais. Uma velha professora rural, mulher de sitiante que se divide entre o magistério e o trabalho camponês em casa, é capaz de justificar como vocação sua escolha profissional (Brandão, 1990, p.113).

É importante observar que, embora exista por parte dos pais a procura por escolarização para os seus filhos e mesmo uma organização das comunidades rurais para a construção e manutenção destas escolas, elas só se efetivam realmente com a chegada do professor naquela localidade. Portanto, é decisivo para a existência das escolas isoladas rurais a presença não só destes professores mas também de alunos dispostos a freqüentar as aulas.
Neste sentido,
Avaliações do sistema educacional vigente no campo tendem a associar a professora rural ao fracasso da escola pública, desmerecendo o fato de que em determinados contextos é ela que salva a escola pública (Therrien, 1993, p.44).

Vale ressaltar que, apesar da precariedade em que estes professores trabalham, este é o estabelecimento que as crianças camponesas possui, o que o torna um local rico em experiências, já que elas podem usufruir do ensino ministrado na escola formal. Por isso, alguns professores das escolas isoladas se sentem envaidecidos ao constatar que,
meus alunos sempre passam em 1º lugar nos concursos e que conseguiram uma ótima posição no mercado de trabalho na cidade(Entrevista concedida por Geraldo Cardoso, ex-professor da escola isolada da fazenda Anta-Gorda no município de Catalão. Entrevista concedida na Secretaria de Educação Municipal no dia 20-05-99).

Apesar do esforço pessoal de alguns destes professores, pode-se perceber que:
Quando se chegou à escola rural isolada - como é a escola do Bom Jardim - foi preciso que se deixasse de lado os tradicionais conceitos que se tinha sobre a instituição escolar. Não havia construção que lembrasse uma escola, nem várias salas de aulas, nem diversas professoras, nem mesmo uma diretora. A começar pelo aspecto físico precariedade das instalações, a escola isolada parecia o reino do informalismo e da improvisação. De certa forma foi mais fácil defini-la pela negação, na medida em que ela era a antítese do que se imaginava a respeito de uma escola. Neste sentido, teve-se de imediato a sensação de que a escola rural isolada era um espaço social institucionalizado segundo o arbítrio da professora (Gatti & Davis, 1993, p.77).

De acordo com a citação acima, pelo estado de precariedade somado às más condições intelectuais de alguns professores para a realização do trabalho pedagógico, as escolas rurais são, de certa forma, um corpo estranho no sistema escolar brasileiro. A escola descrita não se constitui um caso extra, mas sim a realidade da maioria das escolas rurais isoladas, inclusive as que ainda existem no município de Catalão.
A ex-professora Lurdes Costa, atualmente funcionária da secretaria de educação, conclui que os principais problemas das escolas rurais isoladas são: as salas multisseriadas, o número reduzido de alunos por escolas, o difícil acesso tanto para professores quanto para os alunos, professores não qualificados e a inexistência de condições físicas e de pessoal que garantam o funcionamento destas escolas.
Esses problemas não são recentes e nem tão pouco surgiram repentinamente; ao contrário, eles são uma constante ainda hoje nas escolas que seguem este modelo escolar.
Com uma estrutura física e humana que deixa a desejar, é grande o número de evasão e repetência nestes estabelecimentos de ensino bem como a rotatividade dos professores, já que muitos deles encontram melhores condições de trabalho.
Há, portanto, uma situação preocupante, decorrente da dificuldade em oferecer escolaridade básica para as crianças que moram na zona rural: isso é quase um desafio para as secretarias municipais de educação, uma vez que a demanda de alunos que querem estudar é grande, mas as condições físicas e humanas das escolas isoladas são desestimulantes para a clientela rural. 
Por todas estas questões é que se faz necessário e urgente buscar modelos alternativos para as escolas rurais. A escola Rural Nucleada não é o único modelo alternativo, mas se constitui, sem dúvida, em uma inovação para as escolas rurais. E é sobre este modelo alternativo que passaremos a discorrer a seguir. É importante ainda esclarecer que as causas da precariedade das escolas isoladas será tratada no capítulo II.
 As escolas rurais nucleadas foram implantadas no município de Catalão no ano de 1988. Vale lembrar que, em outros locais, elas já existiam de longa data. O modelo foi importado do Estados Unidos e implantado no Brasil em vários Estados, tais como no Paraná, Minas Gerais e em São Paulo. 
Em Goiás, precisamente no município de Catalão, a ex-secretária de educação, Neura Ferreira Rocha de Paula, foi buscar inspiração para a implantação das Escolas Nucleadas em uma reportagem da Revista Nova Escola. Posteriormente, já em busca de informações a respeito deste tipo de escola rural, ela visitou escolas do município de Uberlândia, Minas Gerais, vizinha do município de Catalão, onde o modelo já havia sido implantado, apontou como sendo uma experiência positiva na categoria de escolas rurais.
Preocupados com a realidade das escolas rurais isoladas, no Paraná em 1976, em São Paulo 1989, em Minas Gerais em 1983 e em Goiás, no município de Catalão, em 1988, teve início o que se convencionou chamar de Escolas Nucleadas, ou Escolas Consolidadas, ou ainda Escolas Pólo. Denominações criadas para identificar escolas que reúnem ou agrupam várias escolas isoladas em uma única localidade.
Para possibilitar estes agrupamentos, são necessários alguns mecanismos. O principal é o meio de transporte que passa pelas fazendas buscando os alunos para participarem das aulas diariamente. Essa condução leva os alunos para uma escola maior, com mais dependências como diretoria, secretaria, várias salas de aula, cozinha. Há também um acréscimo significativo do quadro de pessoal: cozinheiro, secretário, diretor, e vários professores. A partir do momento da Nucleação, os alunos começam a contar com professores por série e o ensino nas áreas rurais se estende de quatro para oito anos.
. 
O processo de implantação das Escolas Rurais Nucleadas em Catalão se deu na administração do Dr. Aguinaldo Rosa de Mesquita, em 1988. Conforme a entrevista concedida pela ex-secretária da educação, Neura Ferreira Rocha de Paula que preocupada com a situação de penúria instalada nas escolas rurais isoladas do município de Catalão e a procura de uma solução que fosse viável, buscou auxilio ao ler com uma reportagem da revista Nova Escola, (volume 4, número 34, ano 1986), em que eram apresentadas as Escolas Nucleadas implantadas em Uberlândia pelo então secretário da educação Nelson Bonilha. A partir deste momento, a então secretária juntamente com o prefeito, começou a estudar a possibilidade da implantação deste modelo de Escolas Nucleadas para o município.
O local escolhido para a implantação da primeira Escola Nucleada do município de Catalão foi a escola localizada na fazenda Mata Preta. Resgatemos, pois, a fala de uma das superintendentes que contribuiu e trabalhou na implantação do processo de nucleação.
Tinha muitas outras escolinhas ali naquela região, 5 escolas lá perto, mas era assim uma existência precária. Eram poucos alunos e a professora era merendeira, era faxineira, era enfermeira. Ela era tudo na escola. O objetivo da gente era fazer com que a escola tivesse um ensino melhor, com mais dignidade. Porque era até indigno, era um rancho, não tinha estrutura nenhuma (Entrevista concedida por Lurdes Pacheco, superintendente de educação, realizada no dia 17 de março de 2000, na residência da entrevistada).

O que determinou a escolha da fazenda Mata Preta foi a existência de uma quadra de esportes, um centro comunitário e uma escola isolada já com duas salas de aulas com duas professoras. O fato de já existir uma certa estrutura física viabilizava a ampliação mais rápida do prédio que, a partir de então, começa a contar com toda a estrutura semelhante à das escolas convencionais. Neste processo de nucleação a escola passou a se chamar Maria Bárbara Sucena.
Foi feito um amplo trabalho de convencimento dos pais de que era mais pertinente a criação de Escolas Nucleadas do que trazer os alunos para a cidade a fim de dar continuidade ao estudo dos filhos. Três pessoas fizeram este trabalho: a coordenadora de ensino Lurdes Pacheco, juntamente com dois vereadores, Vanderval e Jamil. Entretanto, alguns pais continuaram se recusando a matricular os seus filhos na zona rural por acreditarem na superioridade do ensino oferecido na zona urbana. No ano de 1999, esta escola possui 142 alunos matriculados e foram desativadas cinco Escolas Isoladas para a sua constituição. As escolas desativadas foram as seguintes: José Elizeu Marques, Boa Esperança, Sebastião Rosa, Jesus de Nazaré, José Limírio.
Anteriormente, foi Nucleada a escola da fazenda São Domingos. Esta escola aproveitou as antigas instalações de uma piscicultura que nunca chegou a funcionar. A escola Arminda Rosa de Mesquita funciona em um único turno com um montante de 118 alunos matriculados regularmente. Foram desativadas seis escolas isoladas para compor esta Escola Nucleada. As desativadas foram: Gervásio Rosa de Mesquita, Juvêncio Alves, Rui Barbosa, São Domingos, São José da Mata Preta e José de Amorim.
A última escola a ser nucleada foi a escola Santa Inês, que conta hoje com 198 alunos. Foram desativadas: Dona Leopoldina, Paulista Viriato Cardoso de Oliveira, Pedro Carandina Espanhol, São Sebastião, São Cipriano, Terincontinental.
Localizada na fazenda conhecida como a ‘fazenda dos paranaenses’, esta escola foi Nucleada sem nenhum argumento contrário, visto que os alunos que estudavam nesta região estavam impossibilitados de freqüentar as aulas na cidade em razão da grande distância que separa esta fazenda e a cidade.
Em Catalão, o problema da rotatividade dos professores da zona rural fora sanado a partir de um aumento salarial de 40% para os docentes, concedido a partir do projeto de lei número 1021 de 08 de abril de 1991. Este fato tem garantido não só a permanência destes professores nas escolas rurais, mas também o aperfeiçoamento do quadro de professores __ a maioria possui curso com diploma de nível superior. Em conseqüência de melhores salários, os primeiros lugares nos concursos acabam tendo a preferência pelo trabalho nomeio rural. O estatuto do magistério público do município de Catalão assegura, no artigo 64:
Art.64°- O Professor em regência de classe na zona rural receberá uma gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salário, quando não habilitado e de 40% (quarenta por cento) quando habilitado, como incentivo ao trabalho rural e para transporte (Lei Municipal, 803/89).
 
De acordo com entrevistas concedidas por diretores, professores e coordenadores de ensino, as escolas ganharam muito em termos de qualidade com as nucleações. Entretanto, várias são as escolas do município de Catalão que não entraram no processo de nucleação.
Reduziu-se o número de evasão e repetência das Escolas Rurais Catalanas com o processo de Nucleação. As salas de aula foram ampliadas tanto no espaço físico como em número de alunos, também foi acrescido o número de professores. Houve também uma extensão no tempo de permanência nas escolas rurais, se antes o aluno só estudava até a 4ª série na escola rural, agora ele pode fazer até a 8ª sem se deslocar para a cidade.
Todavia vários problemas continuam a existir. Infelizmente, o modelo escolar ideal ainda está longe de ser alcançado. O que se pergunta é: será que na zona rural esses problemas são realmente amenizados com a existência das Escolas Nucleadas Rurais? 
É o que passaremos a discutir a seguir. A polêmica em relação às vantagens e desvantagens das Escolas Nucleadas Rurais está apenas no início e cada país tem seus motivos históricos e culturais para ser contra ou a favor. Esta porém não é apenas uma questão local, mas também de ordem internacional, abrangendo as especificidades de cada país.
Na Índia, a controvérsia era em relação às peculiaridades culturais e religiosas (Vasconcelos, 1993, p.68). Nos Estados Unidos, a polêmica gira em torno da retirada das crianças do convívio de sua comunidade de origem. A criança perde, assim, o contato com os familiares e os pais perdem o controle sobre seus filhos. A escola deixa de ser responsabilidade dos pais e das comunidades onde a família está inserida para ficar a cargo dos órgãos burocráticos. Para que se perceba esta relação, faz-se necessário que a história destas escolas seja resgatada em toda a sua amplitude. Lá, a comunidade local não só é o órgão fiscalizador, mas é também gestor e financiador das escolas rurais que não são isoladas mas, em sua maioria, se localizam em uma pequena comunidade local.
Ocorre, porém, que alguns educadores passam a dar conta da inverdade contida nesses argumentos inventariando suas perdas, começam a fazer um balanço objetivo das vantagens e desvantagens da consolidação de distritos escolares, não mais à luz de argumentos fortemente ideológicos, mas á luz de fatos reais e de análises profundas (Ramos, 1987, p.145).

Percebe-se, pois, que nos Estados Unidos, muitos autores têm argumentado que a diferença quantitativa e qualitativa da aprendizagem nas escolas consolidadas não é superior à que se obtém nas escolas isoladas. Na Costa Rica

A proposta de agrupamento reduziu o número de escolas primárias de 102 para 59, todas oferecendo séries, com apoio de transporte escolar e concentração da 7ª, 8ª e 9ª série na escola sede ou nos distritos (Vasconcelos, 1993, p.69).

Porém, a Nucleação ocorreu conjuntamente a outras medidas que possibilitaram melhorar as escolas Porto Riquenhas. Um exemplo é a extensão do ensino obrigatório de 6 para 9 anos.
No Líbano, de acordo com o relato de Vasconcelos (1993), a experiência é inovadora pela característica de implantação de aulas práticas envolvendo pesquisas com personalidades locais. E no Irã houve resistência local por parte dos pais que não queriam que suas filhas estudassem com professores do sexo masculino.
Percebe-se que a Nucleação de escolas possui defensores e oponentes (Ramos, 1993, p.143), mas ainda assim o movimento de Nucleação continua sendo a saída encontrada como alternativa à precariedade das escolas isoladas multisseriadas.
No Paraná, apesar de toda a controvérsia em relação à implantação de um projeto que tem características essencialmente políticas, Lílian Maria Pais de Carvalho Ramos considera como positiva a Nucleação das escolas. Apesar do distanciamento dos pais na construção de um projeto alternativo de escola, professores e secretários de educação consideram as Nucleações como avanço para as escolas rurais.
Em Minas Gerais, no município de Uberlândia, de acordo com a reportagem “Um município Mineiro Muda a Face do Ensino no Campo” (Sasaki,1989, p.22), as Escolas Nucleadas são apresentadas como uma grande inovação para as Escolas Rurais. Ao que parece, elas foram utilizadas, inclusive, como propaganda política em relação ao ex-prefeito Zaire Rezende, eleito pelo PMDB. Porém, nos relatos, problemas de transporte e a pouca manutenção das estradas rurais de Uberlândia, poderiam vir a inviabilizar o projeto.
Em São Paulo, a análise que Eduardo Alcântara de Guimarães (1993, p.63) faz é a seguinte:
O processo apresenta um grande potencial de melhoria das condições de ensino para a população rural, mas requer cuidados especiais sobre vários aspectos (Guimarães, 1993, p.63).

Em Goiás, a então superintendente de Ensino Fundamental, Eliana França, declarou para uma reportagem no jornal O Popular que:

A Nucleação é inevitável em alguns casos. Manter escolas com 15 ou 20 estudantes, com professores ruins e sem estrutura básica é brincar de escola (O Popular, 19 de março de 2000).

A experiência de Catalão tem demonstrado que as Escolas Nucleadas possuem condições físicas e humanas melhores em relação às Escolas Isoladas rurais. É interessante observar que, diferentemente da experiência do Estados Unidos, em Catalão o que ocorre é justamente o inverso. Aqui, com a criação das Escolas Nucleadas existe a possibilidade de, pelo menos no tempo de infância, as crianças terem oportunidade de permanecer no meio rural com sua família. Para essas crianças, afastar de suas famílias pode significar experiências negativas que vão desde “matar aula” para jogar fliperama na cidade, a adquirir vícios de bebida alcoólica ou jogos como “sinuca” e baralho. 
Porém, manter as crianças perto de suas famílias constitui um problema difícil de se resolver, embora a análise que se faz é que mantê-las na própria zona rural já se constitui um ganho. Mesmo nas Escolas Rurais Nucleadas as crianças acabam se ausentando por muito tempo de casa e do convívio com seus familiares. O longo tempo no percurso da escola para casa e de casa para a escola acaba por se constituir como tempo perdido.
As escolas Rurais Nucleadas do município de Catalão-GO, embora não sejam o único modelo de Escola Rural, significam um avanço na categoria de Escolas Rurais. O fato de várias localidades no Brasil e no exterior buscar sua implantação já a caracteriza como algo inovador para uma clientela que, ao longo dos anos, poucos benefícios receberam em termos de melhoria ao atendimento aos a sua clientela.
Sua existência permite que estas escolas tenham todos os benefícios que possuem as escolas urbanas como computadores, TV e vídeo, mimeógrafos e outros eletrodomésticos; entretanto, não assegura que problemas históricos da educação rural sejam resolvidos. Todavia, a tentativa de se de resolver problemas de estrutura física e humana, como, de assegurar que nas escolas rurais comecem a ter séries separadas, de haver um professor por série e professores mais qualificados e com salários mais justos, já significa um grande avanço na conquista do direito que as crianças da zona rural possuem. Vejamos então os problemas históricos das escolas rurais no Brasil e, em particular, em Catalão-GO. 
Mas existem ainda muitos outros fatores que precisam ser repensados como o problema do transporte escolar rural, a exploração do trabalho do menor camponês, as medidas acerca da municipalização são assuntos que precisão ser repensados na busca de soluções para as escolas rurais.
Criar, inovar, refletir acerca do currículo e da cultura camponesa é um exercício urgente e necessário não só para os estudiosos e pesquisadores, mas sobretudo, para professores rurais que se relacionam cotidianamente com seus alunos nas várias instituições de ensino rural.
Colocar o aluno como figura principal no processo de ensino aprendizagem, considerando-o como ser pensante capaz de refletir a sua própria realidade e a partir dela construir seu conhecimento a partir de um olhar transformador, que se apropria do conhecimento e a partir dele busca saídas alternativas para sua condição de submissão, pode ser um bom começo para a busca de uma sociedade mais comprometida com mudanças que precisam ser feitas inclusive nas próprias escolas rurais.
Considerá-lo como sujeito, neste sentido, significa ainda mais,  significa observar este aluno como um indivíduo que possui uma cultura própria, com experiências valiosas para o meio onde ele vive. Experiências que precisam ser resgatadas para viabilizar a permanência deste aluno no seu próprio meio se assim for o seu desejo. Mas é importante que não se caia no equívoco de se criar uma educação com qualidade inferior para o meio rural, isso seria o oposto de tudo que se propõe neste trabalho. Trata-se ao contrário, de criar uma escola rural que venha valorizar o aluno camponês em toda a sua amplitude cultural de conhecimento, de organização, de zelo e de moral, valores estes tão importantes para o homem do campo.
É necessário, pois, permitir a este aluno que faça a opção de permanecer no campo ou de se transferir para a cidade em condições de competir no mercado de trabalho urbano; ou, se permanecer no meio rural, criticar e fazer uma análise da realidade a das condições de submissão e exploração que vive hoje o homem do campo a fim de encontrar caminhos para solucionar tais problemas.
Mais, é importante que se criem mecanismos para que os professores da zona rural possam não só melhorar a sua formação profissional, como também refletir sobre a sua prática a fim de “transgredir” tanto a sua docência quanto o seu próprio modo de ver e analisar as questões rurais. 
Lembramos que este trabalho não tem a pretensão de esgotar um assunto tão vasto e complexo como as escolas rurais e, mais especificamente, as escolas rurais nucleadas.
Porém, acreditamos que o desenvolvimento dos estudos na área de recursos humanos para o meio rural via instituição escolar, formação escolar direcionada para o meio rural, pesquisa oral com os pais dos alunos a respeito das relações escolares e inúmeros outros temas seriam imensamente interessantes como tema de pesquisa, além de ser fundamental para o desenvolvimento da educação brasileira.
Acreditamos, ainda, ser de suma relevância, a opção por incluir as idéias de Paulo Freire e Carlos Rodrigues Brandão em um estudo que trabalha com a concepção formal de educação. Ao se analisar as escolas do meio rural, é importante que consideremos o aluno como o centro do ensino aprendizagem. Ora, não é por ser formal que a educação rural pode se distanciar da realidade dos seus educandos, ao contrário, a escola rural deve ter uma função de transformação para o local onde está inserida.
Ao se analisar a problemática do currículo rural, percebemos a necessidade de se desenvolver uma educação de caráter inovador, instigador, reflexivo que possa levar o aluno a contextualizar a realidade em que vive para, a partir dela, buscar saídas alternativas para a problemática que envolve hoje o camponês. Neste sentido, uma educação que trabalhe em uma perspectiva dialética, onde a escola passe a entender o sujeito enquanto ser social que, ao refletir sua realidade possa transformar a sua comunidade.
Unir essas idéias à idéia de escolarização no campo é dar oportunidade para que os alunos das escolas rurais possam ter consciência do valor que possui a sua participação para mudar a consciência do homem do campo, uma vez que a escola rural já se constitui uma luta apenas pelo fato de existir.
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