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RESUMO

O presente artigo objetiva apresentar o contexto histórico da educação do campo no Brasil,
lançando mão de bibliografia e legislação que versam sobre o ensino, os interesses e o
desenvolvimento do meio rural. Desta forma, pretendemos ressaltar a contribuição dos
movimentos sociais por uma educação do campo, bem como as políticas públicas e ações não
governamentais que se efetivaram em busca de um ensino condizente com a realidade dos
habitantes do espaço rural. Também procuramos correlacionar o processo historiográfico da
educação brasileira e das possíveis influências de uma educação pensada para o meio urbano no
meio rural.
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ABSTRACT

This article presents the historical context of rural education in Brazil, making use of literature and legislation
that deal with education, the interests and the development of rural areas. Therefore, we will emphasize the
contribution of social movements by a field education, as well as public policies and governmental actions that
they conducted a reasonable search for teaching with the reality of the inhabitants of rural areas. We also try
to correlate the historiographical process of Brazilian education and the possible influences of education
designed for the urban environment in rural areas.
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Para tratar da história da educação do campo no Brasil podemos remontar à ação jesuítica no
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início da colonização na América Portuguesa, quando a Companhia de Jesus chegou em missão
catequética, no intuito de evangelizar e instruir os colonos das terras considerados carentes de fé,
de lei e de rei. Essa iniciativa trouxe consequências a longo prazo para a cultura e educação no
país. Desde o período da colonização, um ensino de qualidade para a camada “inferior” é relegada,
ou seja, a intenção era explorar as riquezas naturais da colônia e proporcionar o acúmulo de poder
aos nobres. Ao passo que a educação buscou se adequar às exigências de apenas um estrato
social: os latifundiários, a elite.

Na obra organizada por Luiz Eduardo Oliveira (2010) sobre a legislação pombalina, observamos a
trajetória da educação no Brasil a partir da expulsão dos jesuítas em 1759, após quase duzentos
anos de atuação, coordenada por Sebastião José de Carvalho e Melo, o então Marques de Pombal.
O Secretário de Negócios Estrangeiros de D. José I instituiu um apanhado de leis, com o intento de
afastar a Companhia de Jesus do controle da educação.

Cabe destacar duas leis da reforma pombalina: a Lei do Diretório, de 3 de maio de 1757, referente
ao ensino de línguas, cujo principal objetivo era cristianizar e civilizar os colonos através da língua
materna real. Oliveira (2010) aponta que esse,

(...) talvez seja um dos mais importantes documentos de política
linguística do século XVIII, pela sua extensão e riqueza de
informações históricas, estão presentes os principais aspectos da
legislação pombalina: a construção discursiva da nação de uma Europa
polida e civilizada, que se contrapõe ao suposto atraso da
administração temporal e da pedagogia dos jesuítas (OLIVEIRA, 2010,
p. 52).

Nesta Lei, o Marques de Pombal põe por terra todo o ensino empreendido pelos jesuítas. Assim
como a Lei de 6 de novembro de 1772 que versava sobre a direção e administração dos estudos
das Escolas Menores.

[...] o gabinete de D. José I tinha consciência do caráter seletivo da
reforma, que se destinava a dois grupos distintos: os empregados nos
serviços rústicos ou fabris, que não teriam acesso aos Estudos
Maiores, bastando-lhes que se contivessem nos exercícios de ler,
escrever e contar; e as “pessoas hábeis para os Estudos”, que
deveriam se dedicar “à precisa instrução da Língua Latina”, de modo
que apenas a poucos seria necessário “habilitar-se para a Filologia” e
ingressar nas “Faculdades Acadêmicas, que fazem figurar os homens
nos Estados” (PORTUGAL, apud OLIVEIRA, 2010, p. 92).

Essas duas leis carregam em si finalidades ideológicas de dominação e exclusão, uma vez que, o
ensino da língua materna significava unificar as colônias ao império para fortalecer o domínio da
coroa, e, por conseguinte oferecer um ensino limitado ao grupo social de menor poder aquisitivo
dada a sua ocupação no mundo do trabalho.

É a partir das duas primeiras décadas do século XX que novos olhares estão voltados para
viabilizar uma educação para o campo, de uma escola em coatuação com os aspectos regionais.
Isso para que - em virtude da grande movimentação de pessoas do campo para a cidade -
houvesse um controle do inchaço urbano. Essa nova política de investimentos para incentivo da
permanência do homem e sua família no campo, vê na vertente educativa fator de valorização da
cultura e dos aspectos de vida campesinos.

Todas essas manifestações em prol das comunidades interioranas traziam em seu bojo intenções
de Estado, pois
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[...] o sentido de contenção que orienta as iniciativas no ensino rural
se mantém, mas, agora, coloca-se explicitamente o papel da educação
como canal de difusão ideológica. Era preciso alfabetizar, mas sem
descuidar dos princípios de disciplina e civismo. (MAIA, 1982 apud
LEITE, 1999, p. 31).

Desta forma, verifica-se um tipo de educação pautado no viés do desenvolvimento e modernização
do país, de ampliação do acesso ao ensino pelos filhos da classe trabalhadora. Porém, as escolas
estão imbuídas de uma cultura de imposição, disciplina e controle do Estado.

A questão que se coloca é que, servindo à nação, a educação servia ao
Estado, instrutor da nação. Assim, as linhas ideológicas que definem a
política educacional do período vão se orientando pelas matrizes
instituintes do Estado Novo: Centralização, autoritarismo,
nacionalização e modernização. (HILSDORF, 2003: 99).

Essa preocupação do Estado com o desenvolvimento econômico faz perceber que, sendo o Brasil
um país de economia agrícola, é preciso sintonizar o meio rural com as pretensões
desenvolvimentistas do governo. Sérgio Celani Leite (1999) traz em seu trabalho, Escola rural:
urbanização e políticas educacionais, esse percurso histórico da escolarização rural, quando houve
a necessidade de se pensar uma educação voltada para o homem do campo por parte do Estado,
pois a falta de perspectiva do homem no campo ocasionou a sua evasão para os centros urbanos.
O Ruralismo pedagógico[2] tornou-se assim uma “medida protetiva” por parte do Governo e seus
aliados para que o camponês visualizasse vantagens em permanecer na terra, evitando o inchaço
das cidades e as consequências de uma superpopulação.

Nessas primeiras décadas do século XX surgem movimentos que buscavam impingir uma nova
cultura educacional para o país, um exemplo disse é a publicação do Manifesto dos Pioneiros da
Escola Nova em 1930, em prol da obrigatoriedade do ensino e pela qualidade da educação ofertada
pelo poder público. Este movimento teve como idealizador o intelectual Fernando de Azevedo, que
tem a obra A cultura brasileira como objeto de estudo no trabalho de Maria Rita de Almeida Toledo
(1995). A autora analisa a vida do redator/idealizador do Manifesto, suas ações e as influências da
obra nas produções sobre a história da educação. Toledo conclui que, “A síntese produzida por
Azevedo, em A Cultura Brasileira, não está vinculada a um programa da ciência da História, mas à sociologia.”
(TOLEDO, 1995, p. 163). Nesta perspectiva, torna-se um erro tomar a obra dele como referência histórica.
Contudo, Maria Rita de Almeida Toledo aponta o valor das diretrizes de atuação dos pioneiros por uma
reforma da educação brasileira de uma escola única, pública, leiga e gratuita.

De certo, o debate sobre uma educação voltada para o meio rural tem suas raízes dentro das discussões da
educação popular, e esta última dentro das iniciativas operárias. A princípio, os movimentos operários
anteriores à Proclamação da República estavam preocupados com um tipo de ensino que fosse capaz de aliar
a parte teórica - ou o conhecimento científico - à prática do trabalho fabril. Já nas primeiras décadas do
século XX, iniciativas anarquistas surgem com propostas de uma educação para a liberdade desprendida das
intervenções estatais, clericais ou do capital. Porém, estas manifestações sofrem represália. A partir da
década de 1950 ocorre a consolidação de movimentos que se lançaram por uma cultura popular na educação,
tendo como seu maior expoente a figura de Paulo Freire, com a proposta de educação libertadora. (ANTONIO
e LUCINI, 2007, p. 180).

A partir da década de 1950 parcerias firmadas entre os Estados Unidos e o Brasil fazem com que o
meio rural ganhe destaque, a exemplo da Comissão Brasileiro-Americano de Educação das
Populações Rurais (CBAR), “que tinha por objetivo a implantação de projetos educacionais na
zona rural e o desenvolvimento das comunidades campestres, mediante a criação de Centros de
Treinamento” (LEITE, 1999, p. 32). Campanhas desse tipo surtiram pouco efeito na efetivação de
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um ensino preocupado com as especificidades do campo. Ao contrário, subtendiam a cultura rural
como arcaica e distante do almejado desenvolvimento.

Tendo em vista a importância que o campesino dá à vida no campo, do trato com a terra, cabe ressaltar que
o termo “trabalho” para o homem do campo toma um contorno diferenciado perante a consideração do
homem do meio urbano sobre esse mesmo termo. O trabalhador do campo vive para obter seu próprio
sustento advindo do trabalho com a terra. Mary Del Priore e Renato Venâncio (2006) apresentam um
retrospecto sobre a vida rural no Brasil e mostram a nossa trajetória como país agrícola, do trabalho dos
escravos até a sua abolição, e por fim a adoção da mão de obra livre nacional e/ou europeia. Tratam também
da figura do “Jeca Tatu”[3], caipira pouco disposto ao trabalho. Ao contrário do que se pensa, o caipira não era
preguiçoso, mas sim acometido por enfermidades, pois

Acreditava-se que as doenças, principalmente as de origem parasitária,
levavam o trabalhador à indolência. A influência dessa perspectiva foi
marcante, sendo registrada não só nas campanhas higiênicas ou na defesa da
vacinação em massa, como até mesmo na literatura. (DEL PRIORE e
VENÂNCIO, 2006, p. 188-189).

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 4.042 de 21 de dezembro de 1961, previu a
descentralização do ensino, colocando sob a responsabilidade dos municípios a administração e
financiamento da educação básica. Assim, as escolas rurais passaram a sofrer com a
descaracterização do ensino tendo que ficar submetidas aos interesses urbanos. Situação que
perdurou na LDB nº 5.692/71 que continuou a tratar da educação rural como um apêndice. De
qualquer modo, o aparecimento de movimentos populares como os Centros Populares de Cultura
(CPC) e, logo após, o Movimento Educacional de Base (MEB) fazem com que os ideais de uma
educação pensada para o campo não se dissipem.

Dado esse vazio na assistência à educação rural, nasce a LDB nº 9.394/96 que vem tratar no seu
artigo 28 da oferta de educação básica para a população rural, sobre os seus conteúdos,
organização e adequação. Leite (1999) destaca que é:

Importante notar que o pano de fundo da escolaridade campesina, a
partir de agora, não se limita ao modelo urbano/industrial, como fora
outrora nas décadas de 1960 a 1980. A sustentação dessa
escolaridade encontra-se na consciência ecológica, na preservação dos
valores culturais e da práxis rural e, primordialmente, no sentido da
ação política dos rurícolas. (LEITE, 1999, p. 54-55).

Ferreira e Brandão (2011) também colaboram na reflexão a respeito da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, apontando que,

A LDB também se cala quanto à continuidade dos estudos dos que se
formam no ensino médio nas instituições de ensino existentes no
campo e as pesquisas acadêmicas indicam que milhares dos que se
formam no ensino médio nas escolas do campo, interrompem os
estudos ao concluírem o ensino médio, sendo prejudicados pela
ausência de políticas públicas de incentivo ao ensino superior.
(FERREIRA & BRANDÃO, 2011, p. 10).

Além desta alusão, é perceptível o distanciamento da legislação com realidade vivida nas escolas
do campo na atualidade. Segundo Arroyo (2004),

“[...] os principais problemas da educação no meio rural hoje [...] é a
própria escassez de dados e análises sobre esse tema, o que já
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identifica o tipo de tratamento que a questão tem merecido, tanto
pelos órgãos governamentais quanto pelos estudiosos.” (ARROYO,
2004, p. 35).

Ou seja, tendo em vista os “avanços” no campo educacional, as escolas rurais sofrem ainda com o
“silenciamento” dos estudos a seu respeito. Bruno Bontempi (1995) realizou um levantamento dos
trabalhos produzidos no campo da história da educação nos cursos de pós-graduação no qual se
percebe grande fragilidade quanto aos métodos utilizados e insipiência quanto à escolha dos
objetos. Nascimento (2003) também realiza uma pesquisa por esse viés de levantamento
bibliográfico, destacando a produção historiográfica em Sergipe (1916-2002), e demonstra que a
historiografia é crescente nesse âmbito. Trabalhos sobre a educação do campo não foram
destacados em nenhuma destas duas obras, porém, trazem como contribuição a importância do
fazer histórico, da rigorosidade na utilização dos métodos, na escolha dos objetos e suas fontes.

De toda forma, os campesinos continuam usufruindo uma cultura e um currículo escolar
reproduzido da cidade. A situação de professores não capacitados para atuar no campo também
tem sido uma constante nas discussões, lembrando que o problema da formação dos professores
se estende tanto às escolas públicas do campo quanto às da cidade, porém os atingem de maneira
diferenciada.

No mais das vezes, não sendo suficientes os esforços empreendidos pelo Estado, ainda em Arroyo
(2004) são apontadas iniciativas da própria população para suplantar essa realidade marginal,
para o acesso e construção de identidade própria das escolas do campo: as Escolas-Família
Agrícola (EFAs), Movimento Sem Terra (MST), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), a
luta dos índios e dos povos da floresta e as iniciativas de professores/professoras de escolas
isoladas. (ARROYO, 2004, p. 41).

Em Santos (2011) temos a questão das políticas públicas para as escolas do campo, no seu
trabalho o autor tece uma crítica à concepção de uma educação ainda a “serviço do agronegócio,
do latifúndio, do agrotóxico, dos transgênicos e da exportação”, e além disso:

No âmbito das políticas públicas para a educação do campo existem inúmeros
problemas que precisam ser urgentemente encarados e resolvidos, como por
exemplo, a localização geográfica das escolas, gerando enormes distâncias
entre estas e a residência do educando/a, os meios de transporte, as estradas,
a baixa densidade populacional em alguns territórios rurais, o fechamento de
escolas, a formação dos educadores/as, a organização curricular, a pequena
oferta de vagas para as séries finais do Ensino Fundamental e Médio, os
poucos recursos utilizados na construção e manutenção das escolas do campo.
É possível então perceber que diante deste cenário de descomprometimento,
as políticas públicas para a chamada “educação rural”, historicamente, teve
como objetivo principal, sua vinculação a projetos conservadores e tradicionais
de ruralidade para o país. (SANTOS, 2011, p. 03).

Em 2012 foi instituída pelo MEC a Resolução nº 36 de 21 de agosto, para destinar recursos
financeiros às escolas localizadas no campo, com a intenção de melhorar a infraestrutura física e
assim atender à exigência de uma educação salutar e eficiente. No mesmo ano também foi
implementada a política pública Mais Educação através de portaria interministerial nº 17/2007, na
perspectiva da educação integral (Decreto nº 7.083/2010) para as escolas do campo, tendo como
objetivo principal, grosso modo, ampliar o tempo do aluno nessa escola. Porém, é importante
ressaltar que essas iniciativas ainda precisam de estudo aprofundado para se ter uma avaliação
positiva ou negativa a seu respeito. (BRASIL, 2012).

Leclerc e Moll (2012) destacam que a simples ampliação do tempo da criança/jovem/adolescente na escola
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com proposta desprendida do Projeto Político Pedagógico da instituição nada traz de inovador, deixando a
impressão de que se esteja sendo produzido mais do mesmo. Assim ponderam que as discussões dentro do
Programa se encaminham para esta superação.

O esforço realizado na construção de uma agenda propositiva para uma política de
Educação Integral, tendo por base a estratégia indutora nacional representada pelo
Programa Mais Educação, tem explicitado, em seus avanços e desafios,
questionamentos, reflexões e novas práticas acerca da necessária reorganização
curricular em tempos ampliados. Tal processo ganha significado diferenciado quando o
acúmulo de experiências que dialogam com as culturas populares, juvenis e infantis,
começa a ganhar espaço no cotidiano das escolas. (LECLERC e MOLL, 2012. p. 107).

Subentende-se que essa proposta de educação integral esteja embasada na perspectiva de uma educação
emancipatória, dado que se propõe um diálogo entre as partes, socializando pautas que têm tecido os fios da
história da educação brasileira e seus pressupostos filosóficos e pedagógicos.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A trajetória da educação acima exposta, com todos os esforços, ainda revela muito pouco da real
situação que se desenha no país no tocante à educação voltada para o meio rural. Ao passo que, se
objetivou fazer um panorama da história da educação no país ao longo dos tempos e de como
podemos perceber as imbricações de cada período no objeto analisado. Assim, a historiografia da
educação do campo resguarda muitos meandros passíveis de análise e que pode contribuir,
sobremaneira, nas discussões referentes às propostas de ensino.

O fato de a educação do campo ser tomada por uma política desenvolvimentista acarretou enorme
prejuízo à cultura do homem do campo, ao mesmo tempo, a falta de uma política de Estado
preocupada com as especificidades do mundo campesino também imobilizou as suas competências
e efetivas contribuições. De maneira pouco articulada pode-se observar o caminho percorrido pela
educação do campo na legislação educacional brasileira, onde, a princípio o ensino estava a
serviço e atendimento da classe dominante, dos grandes latifundiários, e em seguida a sua
extensão tornando possível o acesso à escola pelos filhos da classe dominada, com a ressalva de
que o seu acesso era de certa forma limitado, quando não permitia que galgassem níveis acima do
previsto.

É inegável que a educação para o homem e a mulher do campo obteve conquistas asseguradas por
lei, na oferta de um ensino com foco na subjetividade, nos sonhos, na identidade e singularidade
culturais e regionais do meio rural, bem como nas discussões proferidas em defesa de Uma
Educação do Campo. Portanto, uma historiografia da educação mais do que suscitar fontes, aplicar
bem os métodos e analisar os resultados, deve haver uma busca séria pelo significado e
contribuição que o objeto a ser investigado poderá proporcionar. O professor e pesquisador, Jorge
Carvalho do Nascimento (2003) esclarece o fato de que esse tipo de pesquisa não deve ser esgotado, e o
pesquisador precisa perceber essas necessidades e se debruçar, de maneira rigorosa, nestas questões.
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[1] O presente trabalho foi desenvolvido durante o curso da disciplina Educação Brasileira, ministrada pelo
Prof. Dr. Jorge Carvalho do Nascimento, do Mestrado em Educação – UFS em 2013/1. Realizado com apoio do
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[2] O ruralismo pretendia fixar o homem no campo, impedindo as migrações do campo para a cidade,
implantando escolas que atuassem com respeito às idiossincrasias regionais. (LEITE, 1999:28).
[3] Personagem criado pelo escritor Monteiro Lobato no início do século XX, onde o homem do campo é mal
visto por causa da sua languidão e preguiça para com os trabalhos na lavoura, visto como a praga que causou
todo o caos na tentativa de evolução da agricultura. (DEL PRIORE e VENÂNCIO, 2006).
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