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RESUMO 

As conquistas do homem rural foram acontecimentos paulatinos ao longo da história, 
portanto fazer uma análise da história da questão agrária brasileira partindo da 2ª 
república (1930) até os dias atuais, identificando como se constituiu a concentração de 
terra, a exploração do homem camponês e como foi o processo educacional e sua 
importância ao longo da história, se faz necessária para compreender as atuais políticas 
para educação do meio rural e o contexto em que se concretizaram a luta dos 
movimentos sociais. Para desenvolver este estudo utilizamos a pesquisa qualitativa de 
cunho bibliográfico e teve como referencia estudos sobre o tema. Concluímos que as 
poucas ações voltadas para educação eram medidas paliativas e tinham como objetivo 
amenizar os conflitos rurais por terra e as demandas dos movimentos sociais, não se 
consolidando nenhuma política pública que viesse, concretamente, mudar a vida do 
homem do campo. 
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ABSTRACT 

The achievements of the rural people were events paulatinos throughout history, so take 
a look at the history of the agrarian question in Brazil starting in the 2nd Republic 
(1930) to the present day, identifying as was the concentration of land, the exploitation 
of man peasant and as the educational process and its importance throughout history, it 
is necessary to understand the current policies for rural education and the context in 
which they realized the struggle of social movements. To develop this study, we used 
qualitative research bibliographical references and had as studies on the subject. We 
conclude that the few actions were aimed at education and palliative measures were 
intended to alleviate rural conflicts over land and the demands of social movements, not 
consolidating any public policy that would, in particular, change the lives of the rural. 
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A história do homem do campo é marcada na luta pela terra, pelo direito de 

permanecer com dignidade no seu espaço, no entanto a lógica capitalista de mercado 

obriga os trabalhadores rurais a saírem dos seus espaços e submeterem-se a sua 

dinâmica econômica. Para entender tal situação escolhemos como marco temporal a 

partir da segunda república até os dias atuais, pois foi neste período que se iniciou a 

organização desta luta, através de algumas ações pontuais. 

1. Período Republicano - 2ª fase de 1930 até 1970 

A 2ª república que compreende 1930 até 1970, é marcada pelo impacto da crise 

do capitalismo e por grande instabilidade política. Em 1930 Getúlio Vargas tomou 

poder do então Presidente Washington Luiz. Até 1937 ocorreu um período de 

instabilidade com muitas revoltas armadas e tentativas de tomada de poder. De 1937 a 

1945 Getúlio ditou as leis básicas e implantou as políticas econômicas que iniciaram o 

ciclo de desenvolvimento para dentro, baseado na industrialização e na produção para o 

mercado interno. 

No cenário de processo revolucionário de 1930, poucas foram às conquistas dos 

trabalhadores rurais.  Na Era Getulista, de 1930 a 1945, podemos destacar algumas 

ações que não alteram a configuração do cenário de exclusão que os trabalhadores da 

agricultura viviam, mas promoveram algumas mudanças no que diz respeito aos direitos 

dos trabalhadores. Getúlio Vargas foi um defensor dos direitos dos trabalhadores, e para 

o homem do campo ele defendeu que estes seriam merecedores de serem assistidos 

pelos mesmos direitos dos operários das fábricas e, principalmente, se preocupou com a 

fixação do homem na terra. De acordo com Medeiros (2010) em 1937 foi apresentado à 

Câmara de Deputados um projeto de Código Rural, voltado para regulação dos direitos 

e obrigações relacionadas às atividades rurais, entre eles a possibilidade da criação de 

associações de trabalhadores rurais.  

No que se refere ao acesso à terra, Vargas promoveu a marcha para o Oeste, que 

tinha por objetivo estimular à permanência do homem no campo e a ocupação de áreas 
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novas. Contudo esta proposta se restringiu à configuração de poucos núcleos coloniais 

em alguns poucos estados, tendo em vista um projeto de desenvolvimento que 

priorizava a interiorização, mas sem alterar o latifúndio e as suas relações de trabalho. 

O período compreendido entre 1950 e 1964 (antes da ditadura militar e pós-

guerra) trouxe à tona conflitos sociais latentes que demandavam decisões do Governo. 

A mais significativa delas foi a luta pela permanência na terra, pauta das sociedades 

organizadas que começavam a dar o tom das reivindicações. Dentre elas podemos citar 

a influência do Partido Comunista Brasileiro (PCB) na organização dos trabalhadores 

do campo, criando no ano de 1954 a União dos Lavradores e trabalhadores Agrícolas do 

Brasil (ULTAB) e o Movimento das Ligas Camponesas.  Na década de 1960 a Igreja 

Católica passou a intervir nas questões do campo e a apoiar a reforma agrária e a 

estimular a sindicalização dos trabalhadores, disputando espaço com o PCB e as Ligas 

Camponeses.  

Apesar da forte influência dos sindicatos patronais no Estado, a década de 60 foi 

marcada por algumas conquistas dos trabalhadores, muito embora após o Golpe Militar 

estas conquistas não saíssem do papel. No ano de 1962 tivemos a sindicalização rural, 

que instituiu os sindicatos de trabalhadores e de patrões nos moldes do sindicalismo 

corporativista. Em 1963 foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural, que criou a 

profissionalização do Trabalho Rural e estendeu ao campo uma série de direitos 

trabalhistas. Após o Golpe militar tivemos a promulgação do Estatuto da Terra, que até 

hoje é referência para a política agrária do país e estabeleceu os objetivos e termos da 

reforma agrária. Contudo após o golpe militar uma série de medidas foram tomadas para 

desarticular as lideranças formadas antes do golpe de mobilização da classe 

trabalhadora, principalmente dos sindicatos e muitos deles foram presos e assassinados 

e os sindicatos foram entregues a pessoas que em nada tinham a ver com a luta pela 

terra.  

Apesar das conquistas e do Estatuto do Trabalhador após o golpe políticas de 

incentivo com projetos agropecuários e facilidade de crédito promoveram a expansão 

dos grandes latifúndios, expulsando o homem do campo, pois de acordo com Medeiros 

(2010) este novo cenário era ambíguo porque ao mesmo tempo em que havia as leis, a 

presença do Estado fazia de tudo para desarticular os trabalhadores. 
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De acordo com Carter (2010) as primeiras atividades camponesas pela reforma 

agrária foram na década de 50, na região nordeste. Estas mobilizações ganharam força 

na década de 60, contudo o Golpe Militar de 64 frustrou a consolidação do primeiro 

decreto nacional de reforma agrária, promulgado pelo Governo de João Goulart. A 

instauração do regime militar com o apoio dos conservadores e das oligarquias rurais 

sinalizava pela estabilização da atual conjuntura e da conservação da estrutura fundiária. 

No entanto, o novo presidente militar promulgou uma lei de reforma agrária com 

avanços progressistas, que segundo Carter (2010), apesar de servir para promover a 

colonização da Amazônia, a nova legislação proporcionou aos defensores da reforma 

agrária, em especial à Confederação dos Trabalhadores da Agricultura(CONTAG), à 

Igreja e aos líderes dos partidos de oposição, uma plataforma jurídica para a defesa dos 

posseiros e para a reivindicação em favor da distribuição de terras. 

A chamada primeira república durou 40 anos e no que concerne à educação esta 

passou por muitas reformas e constituições. Como chefe do poder provisório, Getúlio 

Vargas, em 3 de novembro de 1930, trouxe para o público um plano de dezessete itens 

para a reconstrução nacional e dentre eles estava um plano para educação, através da 

difusão do ensino público, principalmente do técnico-profissional e da colaboração 

direta dos Estados e da criação de um Ministério de Instrução e Saúde Pública. Este 

Ministério foi ocupado na Era Vargas por três importantes personalidades: Francisco 

Campos (1930-1932), Washington Pires (1934) e na transição deste período até o 

Estado Novo por Gustavo Capanema, só se encerrando com o fim da ditadura do Estado 

Novo. 

Este período também é marcado pelas ideias pedagógicas da Escola Nova, 

através da redação do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, feito por Fernando de 

Azevedo. Este manifesto, de acordo com Guiraldelli Jr. (2008), sofreu influência de 

diversos pensamentos, como de John Dewey e do sociólogo francês Émile Durkheim, 

entre outros. “Compunham uma autêntica e sistematizada concepção pedagógica, indo 

da filosofia da educação até formulações pedagógico-didáticas, passando pela política 

educacional.” (idem, p. 42) 

Em 1934 é aprovada a Constituição e em relação à educação ela garante a 

gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário integral, reconhecia os 
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estabelecimentos particulares através do fornecimento de um “salário condigno aos 

professores”, a liberdade de cátedra, sendo afixada uma quantia de nunca menos de 10% 

dos impostos arrecadados para educação pela União. 

A Constituição de 1934 durou pouco tempo e em 1937 uma nova carta 

constitucional foi imposta. Se a anterior absorvia os preceitos democráticos, esta nova 

desobrigava o Estado da responsabilidade para com a educação pública e jogava para a 

boa vontade daqueles que podiam pagar a solidariedade com os mais necessitados, 

através de uma contribuição mensal para a caixa escolar. Neste mesmo ano é criada a 

Sociedade Brasileira de Educação Rural, com o objetivo de expandir o ensino e a 

preservação da arte e folclore rurais. 

Se a nova constituição foi criada no sentido oposto das demandas democráticas, 

as leis orgânicas que se seguiram com a reforma de Capanema organizaram o ensino 

primário, secundário, industrial, comercial, normal e agrícola. O tom destas leis estava 

atrelado ao cenário econômico do país, marcado pelo parque industrial e a crescente 

urbanização, que reclamava por mão de obra técnica. Daí surgiu o ensino dualístico, 

com o ensino secundário para as elites condutoras e o ensino profissionalizante para 

outros setores da população. Neste mesmo período foram criados o SENAI (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial) e o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial). 

Para o meio rural foram realizadas algumas ações, mediante o incentivo ao 

ensino técnico agrícola, através de uma rede de escolas agrícolas de nível médio e 

superior em 1946, muito embora, segundo Speyer (1983), estas escolas não fossem 

destinadas às classes populares.  

Após a Segunda Guerra Mundial surge uma nova modalidade de assistência 

técnica ao meio rural, que amplia o enfoque do incentivo técnico, como a preocupação 

com os solos, adubação, animais e outros fatores de produção, para uma forma mais 

definida da produção na terra. O movimento é chamado de Extensão Rural. De acordo 

com Leite (1999) devido à abrangência do Programa ele pode ser analisado por diversos 

ângulos: sob a ótica política ele surgiu para combater um suposto movimento 

revolucionário com orientação esquerdista; sob a ótica social ele surgiu para redução e 

contenção dos movimentos migratórios e controle de reivindicações político-sociais 
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levantadas na zona rural; culturalmente ele surgiu para controlar filosófica e 

ideologicamente as massas campesinas; sob o prisma econômico ele foi criado para 

sustentar o processo industrial urbano e sob a ótica das relações internacionais ele foi 

criado para fortalecer os laços de dependência diplomáticas e econômicas dos países 

periféricos com os países ricos. Segundo Speyer (1983) esse movimento foi importado 

dos Estados Unidos e teve como órgão executor a Associação de Crédito e Assistência 

Rural (ACAR). 

Nos Estados Unidos da América (EUA) este movimento tinha como função 

colocar ao alcance do agricultor as informações obtidas pelas experiências de produção 

e pelas pesquisas realizadas nas estações de experimentação agrícola, para melhorar a 

produção e, por consequência, melhorar a renda econômica do produtor. No entanto, a 

crítica que a autora faz é que esta metodologia foi importada sem que houvesse uma 

adequação à realidade de produção brasileira, sendo reaproveitada todas as experiências 

bem sucedidas de um país com a estrutura agrária e com tecnologias diferenciadas, sem 

contar que este movimento de extensão rural não proporcionou nenhuma mudança nas 

estruturas sociais e o desenvolvimento proporcionado por ele passa a ser de 

modernização da agricultura com fim puramente econômico. E a educação atrelada a 

este movimento, diz Speyer (1983): “é uma educação voltada fundamentalmente para a 

produção e para o consumo: produção visando maior produtividade agrícola; consumo 

que assegure a aquisição de bens suficientes que proporcionem a elevação do bem-estar 

social” (SPEYER, 1983, p. 102). 

 De acordo com Leite (1999) o campo brasileiro foi invadido por técnicos, 

agentes sociais e fomentadores de um novo processo educacional que tinham por 

finalidade, além de dar o suporte técnico para aumentar a produção, a pretensão de 

mudar o comportamento do camponês, de modo que as ações assimiladas provocassem 

novas formas de relações sociais e políticas no campo. 

Em 1950 foram criados a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) e o 

Serviço Social Rural (SSR). Ambos desenvolveram projetos de preparação para 

técnicos destinados à educação de base e a Programas de melhoria de vida dos rurícolas, 

nas áreas de saúde, trabalho associativo, economia doméstica e artesanato. A criação 

destes dois Programas não promoveram debates sobre os reais problemas da educação 
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no meio rural e somente repetiu as fórmulas tradicionais iniciadas com o Programa de 

extensão rural. E apesar dos esforços eles não contribuíram para deter o êxodo rural que 

se intensificou na década de 1960. 

O Estado Novo terminou em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas e o 

processo democrático que queriam reinstalar no país passou por muitos problemas na 

educação, apesar das duas tentativas, em 1947 e 1959, só vamos ter nossa primeira LDB 

(Leis de Diretrizes e Bases para Educação) em 1961 com a Lei 4.024. Esta garantiu 

igualdade de tratamento por parte do Poder Público para os estabelecimentos oficiais e 

os particulares, o que garantia que as verbas públicas poderiam ser carreadas para a rede 

particular de ensino em todos os graus. Já para a educação rural em nada ela foi 

benéfica, pois delegou aos municípios a responsabilidade pela sua efetivação, o que 

trouxe consequências desastrosas para a educação no campo, haja vista a incapacidade 

de os municípios proverem sobre este setor, que entrava em num processo de 

deterioração, submetendo-se aos interesses urbanos. 

Nos anos 60 são criados os Centros Populares de Cultura (CPC), Movimentos de 

Cultura Popular (MCPs) e o Movimento de Educação de Base (MEB) como instituição 

sócio-educacional e órgão vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) e de acordo com Speyer (1983) ele é um órgão que colaborava com o MEC nas 

atividades relacionadas à alfabetização funcional e educação de adultos.  

Os Centros Populares de Cultura trabalhavam com a filosofia de Paulo Freire 

por meio da pedagogia libertadora e popular. Paulo Freire buscava uma pedagogia que 

se envolvesse com os problemas da comunidade: “A comunidade permaneceu, então, 

como ponto de partida e ponto de chegada de sua prática. Daí as teses do ensino 

regionalizado, comunitário, ligado aos costumes e à cultura do local de vida da 

população a ser educada” (GUIRALDELLI Jr., 2008, p. 108).  

Em 1964 vem o Golpe Militar e entramos num período que vai até 1985. Nestes 

quase 20 anos de ditadura militar tivemos um revezamento de cinco generais na 

presidência e em medidas educacionais Guiraldelli Jr. (2008) nos traz o resumo dos 

acontecimentos neste período: 

[...] privatização de ensino, exclusão de boa parcela dos setores mais pobres 
do ensino elementar de boa qualidade, institucionalização do ensino 
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profissionalizante na rede pública regular sem qualquer arranjo prévio para 
tal, divulgação de uma pedagogia calcada mais em técnicas do que em 
propósitos com fins abertos e discutíveis, tentativas variadas de 
desmobilização do magistério através de abundante e confusa legislação 
educacional. (GUIRALDELLI JR. 2008, p. 112) 

 

Em conjunto com esta política acordos com organismos internacionais foram 

firmados para traçar os rumos da educação no país. Entre junho de 1964 e 1968 foram 

firmados doze acordos entre o Ministério da Educação e Cultura e a Agency for 

InternationalDevelopment (“os acordos MEC-USAID”). Para o meio rural estes acordos 

se concretizaram em convênios assistenciais como a Aliança para o progresso, além de 

outros programas, como a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL), 

Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA) e Instituto Nacional de 

Colonização na Reforma Agrária (INCRA), que conforme Leite (1999) tinha como 

objetivo principal “conter o expansionismo dos movimentos agrários e das lutas 

camponesas” (LEITE, 1999, p. 41). 

Ainda dentro desta 2ª fase do período republicano tivemos a reforma do ensino 

superior em 1968 e a LDB de 1971. Para o ensino superior a Lei criou a 

departamentalização e a matrícula por disciplina, vestibular unificado e classificatório e 

o estímulo à privatização do ensino, já que devido à incapacidade de o Estado incluir 

todos nas Universidade públicas foi dado o incentivo à criação de instituições 

particulares. 

2. Período Republicano – 3ª fase (1971 até os dias atuais) 

Na década de 1970 o cenário econômico do país não era muito animador. Após 

1972 o “Milagre econômico”, baseado na criação de um mercado centrado no consumo 

dos setores sociais mais ricos, encontrou seus limites, assim como a baixa qualidade da 

nossa mão de obra e a baixa tecnologia das nossas indústrias. Diante destes problemas, 

a solução encontrada pelo presidente Geisel foi se endividar ainda mais com o exterior a 

fim de montar o Parque industrial brasileiro. O resultado deste processo foi a exclusão 

do Brasil no mercado financeiro mundial durante a década de 80. As classes dirigentes 

ficaram desorientadas, pois uns queriam manter a integridade nacional e outros a total 
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entrega ao neoliberalismo. Enquanto as classes dirigentes debatiam sem saber o que 

fazer, as classes populares foram crescendo. 

 A partir da década de 70, e início dos anos 80, iniciou-se um novo ciclo de luta 

pela terra, com a incorporação de outros sindicatos, com a construção da identidade do 

trabalhador rural, principalmente pela diversidade de sindicatos e das lutas 

correspondentes e do próprio cenário político de luta pela redemocratização do país. 

Tais lutas foram marcadas pelas reivindicações por acesso à terra, não somente com as 

greves, mas com o fechamento de estradas, ocupação de prédios públicos e ocupação de 

terras, que deram o tom desse novo momento, em que a luta pela terra associou-se a 

outros direitos sociais. Neste ínterim os sindicatos ganham visibilidade e com isso 

pessoas se destacam à frente destas instituições, na organização por novas demandas 

sociais, que cada vez mais se distanciava das demandas do agronegócio. 

Ao longo do século XX algumas medidas foram tomadas pelas nações para 

redistribuir a terra, contudo na década de 80 ocorreu um movimento que veio de 

encontro a estas medidas. Carter (2010) aponta alguns motivos pelos quais teria 

acontecido esse movimento inverso: “a crescente urbanização do terceiro mundo, o 

aumento da produção agrícola com a introdução de tecnologias modernas, a queda do 

comunismo, a ascensão do neoliberalismo e a expansão dos conglomerados do 

agribunisses global”(CARTER, 2010, p. 53). 

Por outro lado, nesta mesma época foram registradas mobilizações populares 

que exigiam do Governo a Reforma Agrária (como exemplo a CONTAG criou uma 

ampla rede de sindicatos de trabalhadores rurais).  O Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) foi criado formalmente no ano de 1984, dando início a uma 

série de ocupações, caminhadas, ocupando territórios e associando à pauta da terra 

outras reivindicações. De acordo com Fernandes (2010) ele surgiu em meio ao processo 

de redemocratização do país, com a desmobilização do regime militar e a abertura 

política. Ele foi fundado no ano de 1984, contudo desde 1979 já havia um movimento 

de articulação de criação de uma mobilização nacional de um movimento que tivesse 

presença ativa em todos os Estados e que fizesse frente às velhas questões da reforma 

agrária neste novo contexto.  
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Em 1989, com receio da vitória de Lula, as elites dirigentes descartaram 

qualquer possibilidade de desenvolvimento autônomo e se dispuseram a aceitar todas as 

prerrogativas das transnacionais para que colocassem o país de volta na comunidade 

financeira internacional e entregaram a Fernando Collor a direção do país. Este cumpriu 

com todas as promessas e abriu o mercado brasileiro aos produtos e capitais 

estrangeiros e iniciou o desmantelamento da administração pública. Em relação à 

reforma agrária, houve muita repressão ao Movimento dos Sem Terra. Entre o governo 

de Fernando Collor e o de Fernando Henrique Cardoso o Brasil foi governado por 

Itamar Franco, que se tornou o primeiro presidente a chamar o MST para negociar. Nos 

dois mandatos de Fernando Henrique pode-se afirmar que a política de Reforma Agrária 

se estruturou em dois momentos: no primeiro mandato implantou uma política de 

ampliação de assentamentos, mas também foi registrado o massacre de Corumbiara 

(Rondônia, 1995) e Eldorado dos Carajás (Pará, 1996). O segundo mandato foi mais 

repressor, criminalizando as ocupações e criando a mercantilização da terra. Em 2001 

emitiu duas medidas provisórias que impediam a distribuição de terras para quem já 

tivesse participado de ocupações e outra impedia a vistoria de terras que tivessem sido 

ocupadas uma vez, por 2 anos e duas vezes por 4 anos. Com o apoio do Banco Mundial 

implantou o Banco da Terra e cancelou a política de apoio técnico aos assentamentos. 

Mas em meio às contradições “foi também neste período de institucionalização, que o 

MST ampliou a sua estrutura organizativa, criando cooperativas, escolas, centros de 

formação, pesquisa e coletivos com diversos eixos temáticos, passando por questões de 

gênero e cultura à agroecologia e direitos humanos” (FERNANDES, 2010,p. 173) 

O posicionamento de Fernando Henrique não difere da continuação com o pacto 

com os organismos internacionais, com o empresariado nacional e os grandes 

proprietários de terras. A privatização da terra caminha lado a lado com o crime 

organizado no campo e com políticas compensatórias.  

No Governo Lula, de acordo com Fernandes (2010), não houve mudanças 

significativas para o movimento. Declaradamente a favor do agronegócio, mostra-se 

adepto à reforma agrária de mercado, que transfere a luta pela terra para os ditames 

mercadológicos, ou seja, inserindo os pequenos agricultores no mercado capitalista para 

que possam competir com os produtos oriundos do agronegócio e a buscar convencer os 

camponeses de que é possível se inserir na lógica mercadológica e permanecer na terra. 
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No entanto, o que acaba acontecendo é o inverso, pois incapaz de competir com o 

agronegócio, os pequenos agricultores acabam desistindo do campo e vendendo suas 

terras aos grandes latifúndios e se tornando trabalhadores assalariados. A opção do 

Governo Lula por esta “reforma agrária” pode ser constatada na sua proposta de 

Governo para 2002, em que de acordo com Fernandes (2010) foram suprimidos itens 

como a apresentação do número de famílias a serem assentadas, o apoio às políticas da 

reforma agrária de mercado e a implantação de outros programas que visam incorporar 

a “agricultura familiar” às estratégias do agronegócio. 

Em relação aos outros Governos o presidente Lula assentou 825 mil famílias, 

enquanto que a distribuição fundiária atingiu um total de 41,3 milhões de hectares, 

contra em 2002 um total de 605 mil famílias beneficiadas e uma alocação de 27 milhões 

de hectares de terras. Todavia, podemos detectar que a reforma agrária brasileira é 

conservadora, não visa à transformação a estrutura agrária e suas relações de poder, mas 

tão somente a satisfazer as necessidades imediatas, neutralizar conflitos locais e, acima 

de tudo, evitar o conflito com os grandes proprietários de terra, tendo um impacto 

mínimo sobre a estrutura fundiária. A esse conservadorismo na reforma, podemos 

atribuir à forma pela qual foi constituída a estrutura agrária no nosso país, pautada 

principalmente pela predominância política, econômica e social das grandes oligarquias 

rurais. Estes, por sua vez, colhiam os benefícios da proteção do Estado e com acesso 

privilegiado aos recursos, o que gera um modelo excludente de desenvolvimento 

agrário. 

Ao longo do século XX a elite agrária passou por um período de instabilidade, 

principalmente por causa da modernização industrial. No entanto, não tiveram suas 

estruturas abaladas, principalmente pela força política, que se fazia presente na sua 

grande maioria no Congresso Nacional e forte atuação política em âmbitos estadual e 

municipal. O século XXI está sendo marcado por uma reorganização do campo a partir 

de um modelo de desenvolvimento capitalista que explora cada vez mais as áreas de 

reserva, de onde as populações extrativistas sempre tiraram o seu sustento, e continua a 

exploração do solo para a produção de minérios, a construção das hidrelétricas, a pesca 

para exportação, que destrói as possibilidades de vida dos grupos ribeirinhos, o 

crescimento da instalação de indústrias no campo, a exemplo de dezenas de indústrias 

de malhas no nordeste e em Sergipe, dentre outros, sem contar com a quantidade de 
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jovens que migram entre os estados brasileiros para trabalhar temporariamente no corte 

da cana e na construção das hidrelétricas. 

No tocante à educação, em 1971 é promulgada outra Lei de Diretrizes para a 

Educação Nacional (LDB) que foi a 5.692/71. Esta lei agrupou no ensino de primeiro 

grau as crianças de 7 a 14 anos, ampliando a obrigatoriedade escolar de 4 para 8 anos 

para o segundo grau e este tornou-se profissionalizante. Foram criadas 158 habilitações 

em 1972 e o maior problema enfrentado foi a falta de recursos humanos para trabalhar 

com tantas habilitações específicas. Já as escolas particulares desconsideraram esta 

forma da lei e continuaram preparando a elite para o ensino superior.  

Esta lei se caracterizou em liberal e elitista e se distanciou da realidade 

sociocultural do campesinato brasileiro. Não incorporou as exigências do processo 

escolar rural em suas orientações fundamentais nem mesmo cogitou possíveis 

direcionamentos para uma política educacional destinada, exclusivamente, aos grupos 

campesinos. Muito embora ela tenha promovido ajuda aos municípios para a oferta da 

educação rural com a criação do Polonordeste, o Programa Nacional de Ações Sócio-

Educativas e Culturais para o Meio Rural (Pronasec), o Promunícipio não promoveu 

mudanças significativas na educação de base rural.  

Nesta mesma época foi criado o Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto 

(PSECD) que acabou por dar o suporte filosófico para o surgimento de dois Programas 

importantes que foram o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) e o Educação 

Rural (Edurural). De acordo com Leite (1999) o PSECD propunha a expansão do ensino 

fundamental no campo, a melhoria do nível de vida e de ensino e a redução da evasão e 

da repetência escolar. E como ação política social específica a redistribuição equitativa 

dos benefícios sociais. O Edurural ficou em vigência entre 1980 e 1985, sob orientação 

do Governo Federal, Universidade Federal do Ceará e financiado pelo Banco Mundial - 

Bird. Com base num currículo diversificado, que de acordo com Leite (1999) era 

apropriado em ensino rural, ele tentou construir um novo conceito sobre meio rural, 

criticando com veemência os currículos urbanos implantados, tentando criar uma 

autonomia pedagógica para valorizar os professores e alunos, enfatizando a realidade 

local. Contudo, essas ações não passaram de políticas paliativas para amenizar os 

problemas educacionais do meio rural, assim como os conflitos por terra que cresciam 
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eminentemente neste período, inclusive com a tomada de força de movimentos sociais 

ligados à questão.  

Na segunda metade da década de 90 temos a promulgação de outra Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional que foi a LDB 9.394/96. Alguns avanços 

foram percebidos por essa lei, como adequar o calendário acadêmico às peculiaridades 

sazonais de cada região sem comprometer o número de dias letivos do calendário e 

adaptações na estrutura curricular às exigências das unidades escolares, com o efetivo 

respeito à organização e estruturação do ensino fundamental.   

No final desta década é criado o movimento por uma educação básica do campo. 

Esse movimento ao longo dos anos ganhou muitos parceiros, dentre eles as 

universidades, e teve como propósito mudar o paradigma da educação rural para 

educação do campo e pensar uma lógica de educação para os povos do campo a partir 

da sua dinâmica de vida, da sua forma de produção e reprodução da vida. Em 1998 foi 

criado o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), fruto de 

uma parceria estratégica entre o Governo, as Universidades e os Movimentos Sociais, 

para desenvolver a Educação de Jovens e Adultos na Reforma Agrária. Este programa 

possui experiência com educação espalhadas pelo país que vão desde cursos de 

alfabetização até pós-graduação lato sensu na área da educação e da reforma agrária. 

Em Sergipe nós temos na Universidade Federal de Sergipe dois cursos pelo PRONERA, 

que são a Pedagogia da Terra e a Licenciatura em Educação do Campo. Em 2003 foram 

criadas as Diretrizes Operacionais para as escolas do campo, que deveria servir de 

parâmetro para as políticas públicas. 

3. Considerações finais 

Nesta retomada dos principais acontecimentos educacionais para a população 

rural no Brasil percebemos que no século XX há uma iniciação com o problema da 

educação rural, principalmente devido ao grande fluxo migratório e a necessidade de 

manter o homem no campo. E assim se configurou todo o cenário educacional para o 

meio rural, para conter a migração sem mudar as estruturas sociais e econômicas do 

camponês. Ao longo dos 100 anos do século XX as ações para esse meio foram 

paulatinamente ganhando espaço no cenário nacional. Programas governamentais foram 

criados, associações com organismos internacionais foram estabelecidos e a criação de 
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movimentos que defendiam uma educação de base pautada na realidade da vida do 

campo. Movimentos como o MEB e os Centros de Culturas foram importantes para 

colocar em debate os problemas do campo, contudo, as ações realmente efetivas não 

deixaram de ser pontuais e com um foco eminente em controle de reivindicações por 

terra, ou seja, amenizar os conflitos sociais no campo sem promover mudanças 

significativas das estruturas sociais e econômicas.  

O que observamos no desenvolvimento da história foi a exploração do homem 

camponês, seja ele como indígena, como escravo, como colono, morador, posseiro, 

foreiro, dentre outros, que apesar das lutas por terra ou pelo direito de permanecer nela, 

continuam expropriados deste direito e cada dia mais engolido pelo atual estágio de 

desenvolvimento capitalista que os englobam no Agronegócio, tornando-os Agricultores 

Familiares para o mercado, ou excluindo-os de qualquer possibilidade de trabalho. Não 

é à toa que o trabalho escravo ainda permanece em algumas regiões brasileiras, o 

subemprego, o corte dos direitos sociais dos que migram para trabalhar no corte da cana 

na região sudeste, dentre outros casos. 

Nos três últimos decênios do século XX a financeirização do mercado trouxe 

consequências para as políticas em educação, com o desenvolvimento de políticas 

chamadas neoliberais, que têm como cerne o Estado mínimo na economia, deixando 

para o mercado a tarefa de regulador das ações que antes eram de sua responsabilidade. 

Esta política, principalmente, após a ditadura passou a ser uma política de Estado e que 

busca, cada vez mais, adequar a formação dos sujeitos para as necessidades do mercado. 

De acordo com Silva (2001) os ideólogos do neoliberalismo buscam atrelar a educação 

institucionalizada aos objetivos do mercado nacional e internacional. Há um esforço 

para a mudança dos currículos, a fim de atenderem a essas novas exigências, que neste 

novo mercado passa a estar vinculada às excelências do livre mercado e da livre 

iniciativa. Parâmetros que se estreitam com a nova concepção de sociedade, que se 

criou a partir das mudanças tecnológicas e de informação, qual seja, a sociedade do 

conhecimento.  

É neste sentido que identificamos dentro da retrospectiva histórica que fizemos 

sobre a questão agrária do país e o papel da educação neste processo, que as ações 

educativas para estes setores tinham como função apresentar uma resposta imediata aos 



15 

 

movimentos de reivindicação por terra. Ações paliativas para amenizar os conflitos. 

Atualmente, diante das reivindicações dos movimentos populares, o Governo resolve 

implantar como política pública para o campo o Programa Escola Ativa3, que diante da 

configuração econômica do campo, com a presença do agronegócio e o trabalhador se 

sujeitando a condições que podem levar até a morte, precocemente, esses programas não 

surtem efeitos, eles não passam de políticas compensatórias, cujas turmas têm alta 

rotatividade de estudantes, índice de evasão, conteúdos mal ministrados, educadores 

sem formação adequada para trabalhar com os jovens, dentre outros. 

                                                 
1 Mestre em Educação, professora da rede municipal de ensino de Aracaju e professora da Faculdade 
Atlântico. Contato: cruz.marcia2003@gmail.com 

2 Especialista em Psicopedagogia e Atendimento Educacional Especializado, professora da rede 
municipal de Aracaju e Professora da Faculdade Atlântico e Faculdade Maurício de Nassau. Contato: 
niraildes.prado@gmail.com 

3 Programa Governamental implantado nas classes multisseriadas. Mais sobre o assunto em Aragão 
(2011). 
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