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Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar a proposta da Campanha Nacional de
Educação Rural e o Ruralismo Pedagógico que ocorreu o período de 1930 e 1960, bem como,
verificar se a Educação do Campo tem configurado-se como uma proposta de ruptura ou de
reprodução da Educação Rural. Para aprofundar a análise, utilizaremos como método, o
materialismo histórico dialético, e trabalharemos com as categorias de contradição e
historicidade. Como fontes de estudo e fundamentação teórica, utilizaremos algumas
dissertações e teses de doutorado e as autoras Ribeiro (2010) e Barreiro (2010), que discutem
e pesquisam a temática. Esta pesquisa visa apresentar algumas considerações acerca da
Educação do Campo, e ainda, contribuir mesmo que minimamente, para que a Educação do
Campo supere os ranços da Educação Rural e construa uma educação da classe trabalhadora,
para a classe trabalhadora.
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Introdução
A educação no início do século 20 foi marcada pelas novas exigências do
capital no processo de industrialização que ocorreu no Brasil. Para atender as demandas
econômicas e sociais da época, era necessário investir na formação de um novo perfil de
trabalhador, ou seja, superar o trabalho rudimentar agrário e modernizar o país no moldes do
capitalismo.
É neste contexto que se insere a Educação Rural, e posteriormente, a Educação
do Campo. Embora as mesmas se apresentem como antagônicas no que se refere à construção
e implantação das propostas, o estudo se propõe a apresentar algumas contraposições da
política educacional do campo, e ao mesmo tempo, apontar que ainda há ranços da educação
rural que precisamos superar.
Para situar a análise, iniciaremos o estudo com um breve histórico da
Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) e suas implicações para o contexto das
políticas educacionais para o campo. O objetivo estudo é verificar alguns elementos de
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continuidade e ruptura entre a proposta de Educação Rural da década de 1950, e a proposta de
Educação do Campo, que teve inicio na década de 1990.
Em termos de procedimentos teórico-metodológicos, a pesquisa requer como
categoria de análise, explicitar as contradições presentes nas propostas de educação do campo,
pois, embora os movimentos sociais visem imprimir uma educação da classe trabalhadora e
anti-capitalista, observa-se que os organismos internacionais sem fazem presentes na
elaboração de políticas educacionais para a educação do campo.
Com o propósito aprofundar a análise, optamos por outra categoria do
materialismo histórico dialético, a historicidade. Esta se faz necessária para compreender um
processo que ainda está em construção, ou seja, em movimento. E, tratando-se de Educação
do campo, a análise possibilitará compreender elementos de continuidade e ruptura entre a
proposta da Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) da década de 1950, e as
propostas dos anos de 1990 e 2000 para a Educação do Campo.

Campanha Nacional de Educação Rural e o Ruralismo Pedagógico

Para Barreiro (2010), o período de 1937-1945 constituiu em iniciativas de
erradicação do analfabetismo de jovens e adultos e também proposições para além da
alfabetização. “A Alfabetização e educação da população adulta passaram a ser percebida
como instrumento de redemocratização (BARREIRO, p. 24, 2010)”. Ainda de acordo com
Barreiro (2010), a política educacional do Estado Novo privilegiou a formação para o
trabalho. No entanto, esta educação não era vista como instrumento de libertação, pelo
contrário, esta formação tinha como objetivo atender as demandas do capital estrangeiro que
começava a instalar-se no Brasil.
Em 1938, o governo Vargas lançou uma campanha de incentivo à vida no meio
rural. Isto ocorreu pelo receio que houvesse um inchaço das cidades, e ao mesmo tempo,
incentivar as populações mais pobres a migrarem para o interior. Portanto, o ruralismo
pedagógico caracterizou-se como:
[..] uma tendência de pensamento articulada por alguns intelectuais que, no período
em questão, formularam idéias que já vinham sendo discutidas desde a década de
vinte e que, resumidamente, consistiam na defesa de uma escola adaptada e sempre
referida aos interesses e necessidades hegemônicas. Estes encontram-se diluídos
entre o que se pôde perceber como interesses de caráter econômico das classes e
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grupos de capitalistas rurais ou como interesses de grupos, principalmente políticos
interessados na questão urbana. Legitimando e reforçando ambas as posturas,
encontram-se os intelectuais ligados à educação, estudiosos do papel da educação
rural naquele momento e das características e opções que a escola deveria assumir, a
fim de compartilhar o projeto abrangente do Estado Nacional (PRADO, p. 5, 1995).

Em 1945 foi criada a UNESCO que, no clima ideológico do pós-guerra, via na
educação o caminho para propiciar a elevação das condições de vida e o combate à pobreza.
Imbuída desse espírito, estimula a realização de programas nacionais de educação de adultos
analfabetos, que passaram a ser desenvolvidos sob a designação de Campanhas.
(BARREIRO, 2010, p. 25).
De acordo com Barreiro (2010), a Campanha de Nacional de Educação Rural
(CNER), no período de 1952 a 1963, constitui-se a primeira iniciativa de política nacional de
ação do Estado e da sociedade civil para o campo, que tinha como objetivo adequar o homem
do campo ao plano de desenvolvimento econômico por meio da educação.
Neste contexto, a década de 19501 foi marcada pelo crescente desenvolvimento
industrial, que acentuou a mundialização do capital estrangeiro e a entrada de organismos
internacionais no financiamento e na implantação de políticas que atendessem a nova
racionalidade econômica dos países subdesenvolvidos. As ações dos organismos
internacionais pela via da educação demonstravam seu caráter ideológico, que não se
restringia apenas na erradicação do analfabetismo, mas que também, apontava seu caráter
tendencioso em evitar a expansão do comunismo e do êxodo rural 2. Organismos
internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e UNESCO, buscavam
garantir a ordem social para manter os países mais pobres sob tutela política, econômica e
ideológica, assim como, engajar o meio rural no processo de modernização (BARREIRO,
2010). Segundo Souza (1999, p. 5), com advento da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945),
o tema educação popular conquistou dimensões intercontinentais:
As novas exigências do capital apontavam para uma necessidade imediata de
reorganização da mão-de-obra adulta, incorporando a Educação de Adultos à
temática da Educação Popular. A discussão levantada pela UNESCO objetivando
ampliação dos níveis de escolaridade da população mundial, não fazia distinção de
idades, incluindo a população adulta aos projetos educacionais.

1 “Embora a industrialização tenha sido meta e processo dos governos desde 1930, foi somente nos anos 50 que se traçou, de
forma abrangente, uma alternativa global de desenvolvimento do capitalismo no Brasil” (BARREIRO, 2010, p. 22).
2 “No início da década de 60 o mundo vivia a Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Preocupados
com a expansão comunista no mundo, os Estados Unidos propuseram a modernização das sociedades consideradas atrasadas
– segundo eles as mais inclinadas a adotar o modelo soviético” (SILVA, 2003, p. 3).

4

Barreiro (2010, p. 25) corrobora:
O empenho da UNESCO no combate ao analfabetismo, sinônimo do atraso, não se
restringiu à transmissão de técnicas elementares da leitura e da escrita. Adotou-se
como estratégia educacional a Educação de Base, conhecida também como
Educação Fundamental. Seus fundamentos não privilegiavam somente a
alfabetização, mas propunham uma educação de caráter integrador, com conteúdos
flexíveis, para atender aos diferentes grupos. Tais orientações foram facilmente
absorvidas pelo Brasil na elaboração de Campanhas de educação de adultos
analfabetos em consonância com os referenciais da UNESCO.

Nessa conjuntura, o avanço do capitalismo exigia mão-de-obra barata que
atendesse as transformações no contexto econômico e social, isto é, um sujeito flexível, com
formação especializada, que pudesse oferecer sua força de trabalho, e ao mesmo tempo,
adaptar o sujeito ao processo de subordinação capitalista.
A concretização desse projeto foi viabilizada pela educação, e legitimada pelo
Estado. De acordo com Souza (1999), o capital transnacionalizava-se, e o Estado assumia o
papel de gestor das relações de produção e propriedade, ou seja, o Estado reorganizava o
capital e solucionava os conflitos e as contradições, disseminando a ideologia nacional
desenvolvimentismo. Ao mesmo tempo em que fortalecia o Estado Nacional, havia a
incorporação ideológica dos Estados Unidos nas políticas nacionais. A Comissão Econômica
para América Latina e o Caribe (CEPAL) é um caso exemplar:
O pensamento fundante da CEPAL incorporava os elementos do desenvolvimento
nacional autônomo e da cooperação latino americana, o que o posicionava
opostamente às pretensões norte americanas. Na verdade, na América Latina viviase um momento dúbio, no qual confrontavam-se o pensamento autônomo e
autóctone e a solidariedade regional, contra um movimento global , que investia na
subordinação do continente à lógica da acumulação mundial. […] O Estado, nesta
posição, normatiza o cotidiano, formula ideologias, símbolos, representações,
disciplina o trabalho, o consumo e os investimentos. Ou melhor, o Estado torna-se o
criador de formas materiais da reprodução ampliada do capital, e ao mesmo tempo, o
criador das representações sociais. A intervenção planejada tem o poder de atingir as
mais diferentes esferas da vida social, disciplinando a vida cotidiana (SOUZA, 1999,
p. 20).

A partir de 1950, com as propostas e os discursos do Estado
Desenvolvimentista levaram à educação nacional a novos rumos, tendo a educação popular
como campo estratégico:
Estado Desenvolvimentista deu continuidade aos programas educacionais gestados
na década anterior: A CEAA e a CNER foram mantidas, apesar da visível
decadência. Com esta ação o Estado visava à retomada da função de ambas.
Também como solução ao “atraso”, em 1958 e 1959, elaboraram-se projetos pilotos
de educação comunitária, inspirados nas Escolas de Serviço Social Americanas, no
entanto, estas experiências foram pouco significativas para o período. O Programa
de Metas por sua vez, contemplava a “meta educação” e propunha adequar à
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estrutura de nosso sistema educacional às solicitações do processo de
desenvolvimento econômico acelerado, definindo investimentos em todos os níveis
de ensino (SOUZA, p. 115-116, 1999).

Ainda de acordo com Souza (1999):
[...] sob influências do Desenvolvimentismo, inauguraram novas formas e
concepções educacionais. Sem duvida alguma, a década de 60, foi marcada pelas
novas idéias em educação popular e principalmente em educação de adultos. Desde
o já citado IIº Congresso de Educação de Adultos de 1958, um crescente
envolvimento da sociedade civil com a questão, fazia emergir um montante de idéias
e práticas sociais diferenciadas sobre o analfabetismo e a educação popular.

Como pudemos verificar, a década de 1950 foi marcada por diversos projetos e
eventos na educação rural, que tinha como objetivo central, industrializar e inserir o Brasil na
lógica do capital estrangeiro. Entretanto, a partir da década de 1960 até o final da década de
1980, observa-se um período recessão, isto justifica-se pelo golpe de Estado que ocorreu em
1964, e o governo militar que perdurou até meados de 1980.
Na mesma década ocorreram algumas mobilizações camponesas, que deu
origem ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. Em sua gênese, o MST
tinha como foco a luta pela terra e reforma agrária. Entretanto, o Movimento se deu conta que
a luta pela terra não seria o suficiente para que houvesse uma transformação social da qual
almejavam. Por isso, a educação tornou-se uma das pautas de discussão do Movimento.
Embora o Movimento tenha percebido a importância de uma educação para a
classe trabalhadora, somente a partir da década de 1990 que a educação do campo começou a
materializar-se. Trataremos da educação do campo na próxima seção.

A Política de Educação do Campo: Rupturas e Continuidades
A educação rural proposta pelo Estado até os anos de 1970, foram tomadas por
entidades internacionais, principalmente sob influência estadunidense, por departamentos do
MEC que tinham ligações com essas entidades (RIBEIRO, 2010, p. 170). Entretanto, a
educação do campo reivindicada pelos movimentos sociais populares confronta-se com a
educação rural da década de 1950 e 1960, proposta por organismos internacionais, pois traz
em seu bojo lutas e conflitos que perduram até os dias atuais. No entanto, para Oliveira (2008,
p. 23), no campo educacional tal perspectiva pretende se distanciar dos projetos de “educação
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rural”, colocadas historicamente como paradigma para a educação das pessoas que viviam no
campo brasileiro. Junto a isto, criticam a perspectiva de que os projetos de educação rural até
o momento pautam-se na profissionalização dos jovens do campo, em atividades ligadas ao
agronegócio ou à produção primária de matéria-prima para as indústrias.
Embora as lutas dos movimentos sociais sejam bem definidas na elaboração e
na implantação de políticas educacionais, que visam à superação do capitalismo, observa-se
que os organismos internacionais por meio do Estado burguês também se faz presente nas
mesmas.

[...] as políticas destinadas às populações camponesas, em particular a educação,
tiveram maior incremente e volume de recursos quando havia, por parte dos sujeitos
do capital, interesses ligados à expropriação da terra e à consequente proletarização
dos agricultores, combinada com a implantação de uma produção agrícola geradora
de dependência cientifica e tecnológica da parte dos trabalhadores do campo. A
educação rural, desse modo, funcionou como uma educação formadora tanto de uma
força de trabalho disciplinada quanto de consumidores dos produtos agropecuários,
agindo, nesse sentido, para eliminar saberes acumulados pela experiência sobre o
trabalho com a terra. [...] Tanto no primeiro, o do “ruralismo pedagógico”, quanto
no segundo, o do desenvolvimentismo, pode-se constatar um interesse pela educação
rural, com a participação do Ministério da Agricultura, sendo no primeiro caso,
orientada para a vocação “ ruralista” do país e, no segundo, para o “desenvolvimento
da personalidade individual e a integração do aluno aa sociedade” Interessante
destacar que o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária – PRONERA,
que foi conquistado pelos movimentos sociais do campo, em 1998, esteja também,
ligado ao Ministério da Agricultura e não ao Ministério da Educação (RIBEIRO,
2010, p. 172 - 174).

De acordo com Ribeiro (2010), a educação do campo carrega em seu bojo
algumas heranças ou ranços da educação rural, que tinha como propósito a inserção do
camponês nos moldes de produção capitalista, assim como ocorreu com o ruralismo
pedagógico.
Embora os movimentos sociais defendam que a proposta de educação do
campo nada tem haver com a educação rural, percebe-se que a intervenção do Estado, bem
como as organizações internacionais, estão atuando subjetivamente nas políticas educacionais
brasileiras. Portanto, a superação do capitalismo torna-se desfavorável frente às pressões
exercidas por estas entidades.
Marcos Antônio de Oliveira (2008), em sua tese de doutorado, faz uma critica
a educação do campo. Para o autor, a proposta não se aproxima do marxismo, mas apresenta
elementos pós-modernos, idealistas, ecletistas, pragmática, etc. Para Oliveira (2008), os
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projetos de educação do campo não partem de uma perspectiva critica, e acabam limitando-se
ao senso comum e as questões fenomenológicas:
Os projetos de educação do campo como integrantes da realidade de crise do sistema
do capital, que leva a necessidade de uma formação especifica para um homem
especifico que vive no campo. [...] Para o capital, há a necessidade do trabalho com
o agricultor familiar, aquele que deve se voltar para o mercado ou, nas palavras dos
projetos da gerência do Estado brasileiro “um empreendedor agrícola familiar” [...]
Adiantando-se, pode-se dizer que o próprio nome do movimento e dos projetos,
como de educação do campo, pressupõe uma divisão fenomênica entre o rural e o
urbano, como se ambos existissem separadamente (OLIVEIRA, 2008, p. 36 - 37).

Apesar das limitações das propostas de educação do campo, como: a
precariedade física, relativismo cientifico, pouca formação dos docentes, e uma proposta
marcada pelo pragmatismo, não se pode negar a importância dos mesmos para a construção
de uma educação popular. Embora as contradições estejam presentes em seus projetos, e
necessário compreender as contribuições dos movimentos sociais são parte de um processo
quem esta em construção e que precisa ser valorizado, e ao mesmo tempo revisto e
organizado pela sociedade civil.
Para Ribeiro (2010), a escola rural vive um processo inverso àquele em que o
Estado brasileiro, tangido exclusivamente por organizações representativas do capital
internacional, principalmente estadunidense, desenvolvia programas, cursos, treinamentos,
assistência técnica voltados aos seus interesses de ocupação do campo brasileiro. Agora,
contraditoriamente, as pressões e as lutas das classes trabalhadoras, embora tenham que ceder
às intervenções do Estado, isto e, não estão livres da expansão capitalista, pois necessitam de
investimentos financeiros para que seus projetos se efetivem, ao mesmo tempo, os
movimentos sociais buscam imprimir sua ideologia.
Por isso, diferentemente da educação rural, a educação do campo incorpora
elementos de ruptura, pois neste espaço, as relações entre Estado e sociedade civil se dão por
meio de muitos embates e conflitos, e portanto, os povos do campo não são passivos diante
dessas tentativas de impor-lhes uma nova cultura e uma educação atreladas a um modelo de
desenvolvimento econômico que os expulsa da terra e da escola. Como vimos, a educação do
campo ainda encontra-se num processo de construção, que necessita de políticas públicas que
atendam a esta especificidade. Ainda estamos distantes da superação do capitalismo, mas
iniciativas como a do MST são necessárias na construção de um novo sujeito e uma nova
sociedade.
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Considerações finais
O presente estudo teve como objetivo analisar alguns elementos de rupturas e
continuidades na proposta de educação do campo, e ainda, apresentar contradições presentes
nelas.
Os limites e os avanços da educação do campo são inúmeros, pois trata-se de
uma proposta educacional voltada para a parcela marginalizada das políticas educacionais, e
que ainda se encontra em processo de construção. Por isso, está passível de contradição e
limitações.
A proposta dos movimentos sociais do campo não é despretensiosa, muito
menos neutra, pelo contrário, traz em seus documentos a sua marca política, e seu objetivo
enquanto movimento social do campo. No entanto, em alguns documentos nota-se que seus
princípios educativos são limitados e superficiais, pois suas práticas educativas limitam-se a
ideologia dos movimentos, restringindo a formação dos educando as necessidades imediatas,
fazendo dessa educação pragmática e fenomenológica, um projeto de vida. Destacamos que,
uma educação emancipatória deve investir na formação teórica e prática, e não restringir o
conhecimento do aluno a saberes locais, pois este deve ser apenas o ponto de partida.
Ressaltamos que a superação do sistema capitalista não se dará apenas pela via
da educação, mas pela conjuntura econômica que rege este sistema. Portanto, a soberania
política, econômica, educacional, cultural e alimentar se fazem necessárias nesse processo.
Para finalizar, salientamos que a ausência de políticas públicas aos sujeitos do
campo é histórica, ainda que existam propostas, elas estão ainda se configurando e muitas se
distanciam da realidade desses sujeitos, pois não atendem as necessidades dessa população.
As condições de trabalho e acesso à Educação do Campo e no campo ainda são precárias e
precisam ser vistas pelo poder público. Por isso, o desenvolvimento de pesquisas nesta área é
fundamental, porque se trata de uma discussão recente no Brasil e que demanda séria
investigação.
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