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RESUMO

Entender a história é compreender o sentido daquilo que vivemos no presente composta por tudo que
cerca o individuo. Reler o passado na perspectiva de entender o presente é na verdade uma maneira de
encontrar respostas até então não discutidas ideologicamente. O presente artigo tem como objetivo,
apresentar um breve relato acerca da história da educação do campo apontando suas raízes na história do
descobrimento do Brasil a meados dos anos de 1950. Para desenvolver esta pesquisa foi feito uma analise
bibliográfica em um conjunto de obras de autores renomados em estudos de historia da educação e outros
estudos voltados à educação do campo.
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ABSTRACT

Understand history is to understand the meaning of what we live in this comprised all about the individual.
Reread the past from the perspective of understanding this is actually a way to find answers so far not
discussed ideologically. This article aims to present a brief report on the history of rural education pointing
its roots in the history of the discovery of Brazil in the mid-1950s. To develop this research was done an
analysis on a set of bibliographical works of renowned authors in studies of the history of education and
other studies focused on rural education.
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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, os projetos voltados à educação no campo vêm conquistando um importante espaço no
cenário político nacional, isto vem ocorrendo, devido à intensificação do trabalho dos movimentos sociais,
da mobilização dos trabalhadores do campo e da luta social.

No entanto, a continuidade do êxodo rural ainda é muito grande, o homem do campo não consegue
encontrar as oportunidades de sobrevivência e crescimento no campo e acabam indo para os grandes
centros urbanos em busca de melhores condições de vida.
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Acontece que como as massas populacionais concentram-se maciçamente nos
centros urbanos, são elas que primeiro têm acesso aos serviços que o Estado
deve oferecer. Essa política malfadada faz com que as populações cada vez mais
inchem os centros urbanos sem as mínimas condições de vida e deixem as
populações que moram em áreas rurais abandonadas à própria sorte. (GHEDIN e
BORGES, 2007, p. 08)

Pela falta do conhecimento necessário das propriedades mecânicas, físicas e químicas, o homem do
Campo sofre a exclusão social, ficando de fora dos meios de trabalho dos centros urbanos.

O estudo proposto no decorrer deste artigo tem como objetivo, apresentar um breve relato acerca da
história da educação do campo apontando suas raízes na história do descobrimento do Brasil a meados
dos anos de 1950. Entendendo que a educação não é para o campo e, sim, do campo, tendo como
pressuposto os movimentos sociais da sociedade contemporânea. (GUEDIN e BORGES, 2007, p. 11)

Com o intuito de compreender o caminho que leva ao estudo desta temática, foi feito uma analise em
diversas bibliografias, além de produções científicas, buscando compreender a posição do estado e dos
movimentos sociais organizados em relação às praticas educacionais dos atuais trabalhadores do campo.

Portanto espera-se que a partir dos apontamentos históricos expostos neste objeto, possa-se conhecer e
compreender que a realidade concreta e contemporânea da educação do campo, é resultado de uma
construção histórica.

Por muitos anos o direito a educação favoreceu apenas a uma parte da sociedade e que a partir da luta
dos movimentos sociais, o projeto de escola volta-se para o homem do campo a fim de subscrever um
período de esquecimento histórico.

A escola brasileira, de 1500 até o inicio do século XX, serviu e serve para as
elites, sendo inacessível para grande parte da população rural. Para as elites
do Brasil agrário, mulheres, indígenas, negros e trabalhadores rurais não
precisavam aprender a ler e a escrever, visto que, nessa concepção, para
desenvolver o trabalho agrícola, não era necessário o letramento. (LUNAS e
ROCHA, 2009, p. 31)

Contudo, este trabalho se dispõe a analisar um período da história da educação brasileira repleto de
diferentes contrastes e transformações, onde a educação servia apenas para contrapor a lógica das
condições e limites.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO CAMPO NO BRASIL

No Brasil, a história de luta de educação no campo ainda passa por grandes limitações e dificuldades,
constantemente as escolas rurais sofrem com as arbitrarias politicas de fechamento advindas daqueles
que deveriam defender e garantir o direito ao acesso à educação.

O modelo de escola do campo no Brasil segue o modelo urbano de educação, ou seja, não segue os
períodos de produção agrícolas, nem regionaliza o conhecimento dentro dos limites e possibilidades que a
realidade do homem do campo pode oferecer.

Contudo, este modelo elitizado de educação surge nos primórdios do descobrimento do Brasil. Desde a
chegada de Pedro Alvares Cabral ao Brasil, em 1500, século XVI, o objetivo dos portugueses não foi
inicialmente de “educar” os povos que aqui já existiam, mas de explorar as riquezas que a nova terra
poderia oferecer, inicialmente, o pau-brasil, isso se dava através da catequização, ou seja, alienação ao
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uso da “fé”. Segundo Oliveira, 2010, p. 253, a catequização dos índios esteve, dessa forma, sob a
responsabilidade dos inacianos até o século XVIII...

A exploração dos nativos exigiria mão-de-obra, que por sua vez não demandaria princípios culturais
científicos para concretização da execução da extração de madeira e outros produtos. Como forma de
pagamento, os portugueses ofereciam qualquer objeto sem grande valia, a pequenos enfeites, aos índios.

Este processo inicial demandou-se até 1534, quando o rei de Portugal inicia o processo de capitanias
hereditárias.

Após a invasão, inicia-se o processo de concentração de terras, em 1534,
quando o Rei de Portugal divide o Brasil em capitanias hereditárias,
distribuindo-as a amigos de Portugal. A ação distributiva foi o início da
concentração de terra por particulares através da compra legal e ilegal, da
grilagem, da posse pela violência para-militar, ou das negociações diretas com
os poderes públicos. (BRANDÃO, 2003, p. 24)

Com o passar do tempo, a ambição dos portugueses começaram a aumentar, inicia-se então, o processo
de dominação de expulsão e extermínio dos índios, para que o governo português pudesse explorar a terra
e tudo aquilo que continha nela. O efeito mediato da conquista foi a dominação e o extermínio, pela
guerra, pela escravização, pela doença de milhões de indígenas... (CARVALHO, 2008, p.18)

Com o extermínio e expulsão dos índios de seu território, a necessidade de “mão-de-obra” volta a rondar
os portugueses, dando inicio ao processo de exploração dos negros africanos e de alguns outros
imigrantes pobres vindos da Europa e de regiões do Oriente.

Os escravos negros eram controlados com muito rigor pelos senhores de engenho, que atribuíam poderes
aos feitores para fiscalizar, açoitar, punir aqueles que desobedeciam as ordens “superiores”, esse processo
durou cerca de 300 anos no Brasil.

O passado humano não é um agregado de histórias separadas, mas uma soma
unitária do comportamento humano, cada aspecto do qual se relaciona com
outros de determinadas maneiras, tal como os atores individuais se
relacionavam de certas maneiras (pelo mercado, pelas relações de poder e
subordinação, etc.). (THOMPSON, 1978, p. 50)

Somente com a promulgação da Lei 601 de 18 de setembro de 1850 com o fim das leis das terras, que
determinava que as terras devolutas (terras que foram doadas pelo monarca português no período das
capitanias hereditárias), do estado só poderiam ter novos donos mediante comercialização e com o fim da
escravidão em 13 de maio de 1888, a escravidão no Brasil, finalmente, teve fim.

Com base neste contexto histórico, percebe-se que a história do Brasil é marcada pela exclusão social e de
interesses de uma minoria que se caracteriza desde os princípios básicos de garantias humanitárias, como
a saúde e educação, sendo estas, marcada com menosprezo pelos governantes da elite brasileira que
sempre trataram a educação do campo como “rural”, ou seja, de segundo plano.

[...] a educação do campo tem se caracterizado como um espaço de
precariedade por descasos, especialmente pela ausência de politicas públicas
para as populações que lá residem. Essa situação tem se repercutido nesta
realidade social, na ausência de estradas apropriadas para o escoamento da
produção, na falta de atendimento adequado a saúde, falta de assistência
técnica, na falta de acesso a educação básica e superiores de qualidade...
(PINHEIRO, 2011, p.36)
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A partir de meados de 1930 passam a ocorrer alguns programas de fato para as comunidades rurais,
esses programas tinham como objetivo, evitar o êxodo rural a partir de uma educação voltada para as
necessidades campesinas, ou seja, [...] os pedagogos ruralistas entendiam como sendo fundamental que
se produzisse um currículo escolar que estivesse voltado para dar respostas às necessidades do meio
rural... (NETO, 2003, p. 11) sendo assim, seria possível garantir a permanecia do homem do campo na
zona rural.

Na década de 1940, ainda se mantinham alguns programas tidos como ruralistas pedagógicos, pois os
grandes centros urbanos não possuía capacidade de absorver tanta mão-de-obra. Esses programas
baseavam-se nas ideias escolanovístas, e defendiam “uma escola que impregnasse o espírito brasileiro...”
(CALAZANS, 1993, p. 18). Contudo, vale ressaltar que a educação por si só, não é capaz de garantir a
permanência do individuo em seu lugar de origem, sem a existência de outros programas que gerem
emprego, lazer, saúde e etc.

Em meados das décadas de 1940 e 1950, período esse demarcado por uma série de novos programas
educacionais de caráter rápido e prático, sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura e pelo
Ministério da Educação e Saúde e por Organizações Americanas, mantinham o mesmo ideário, de
manutenção e permanência do homem do campo na zona rural, somente em 1947, pensa-se em
melhorias para as pequenas comunidades rurais.

Vale destacar que esses programas educacionais, não eram pensados na perspectiva do real, mas na
ideologia do imaginário, Toledo, 1995, p. 63, destaca que:

A elite politica relegando a educação à esfera local contribuiu também para o
descompasso entre as transformações que ocorriam na economia e a tradição
não modificada da cultura. A falta de recursos para implantar a educação no
âmbito local e a falta de uma politica centralizada que desse novas diretrizes a
educação, mantinham a crise causada pelo descompasso economia/cultura.

Se esses programas preparados pelas elites, já viam prontos e acabados, a tendência era negar a cultura
e impor um modelo de cultura e conhecimento que não condizia com a realidade dos educandos. Logo o
resultado que se esperava era divergente com a que era apresentado, ou seja, um grande déficit de
aprendizagem e evasão.

A outra forma de estudar o tema educação popular, que inclui o Estado e suas
iniciativas dentro da acepção de educação popular, ora desconsidera a
discussão em torno do conceito e procura igualmente “resgatar” campanhas e
reformas geradas e geridas pelo Estado, ora se apresenta mais voltada à
construção de teorias explicativas de educação brasileira e menos limitada a
recortes estreitos de fenômenos episódicos. (BONTEMPI, 1995, p. 68)

A maneira como se pensava a educação, limitava-se ao idealismo e as possíveis possibilidades
existenciais, a educação do campo nada mais é do que uma educação popular que precisa ser pensada
para um público especializado.

Por muitos anos, o projeto de educação do campo, foi uma imitação do modelo urbano de escolarização,
ou seja, um conjunto de saberes que não fazia correlação com a realidade do homem do campo, pois os
padrões pedagógicos eram voltados à sociedade elitizada.

De fato, a classe dominante não tem interesse na transformação histórica da
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escola. Ao contrário, estando ela empenhada na preservação de seu domínio,
apenas acionará mecanismos de adaptação que evitem a transformação.
(LOMBARDI, 2008, p. 254)

A educação rural no Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre foi relegada ideologicamente ao elitismo,
acentuada no processo educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação política ideológica da
oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão “gente da roça não carece de estudar”. Isso é
coisa de gente da cidade. (LEITE,1999)

Por outro lado, a educação do campo encontrava-se marcada por uma ideologia excludente, ou seja, para
a sociedade burguesa, onde o acesso ao conhecimento deveria existir apenas para um pequeno grupo que
detinha o controle do capital, pois, o filho do trabalhador do campo não podia ter acesso ao conhecimento
porque ele poderia rebelar-se contra a realidade que lhe era imposta.

O processo histórico da educação do campo sempre esteve atrelado aos movimentos sociais e vem se
desenvolvendo principalmente no interior do movimento sem-terra - MST, no entanto, outros movimentos
como quilombolas, indígenas, caiçaras, comunidade de pecadores, pequenos agricultores, entre outros,
estão cada vez mais se integrando a luta pela educação em suas comunidades.

2.1- Ranços e Avanços do momento presente.

Nos últimos trinta anos, não houve mudanças significativas no currículo escolar voltado à educação do
campo, a falta de comprometimento dos setores públicos, o despreparo acadêmico e a ausência de uma
estrutura educativa que justifique a necessidade de um modelo de educação que valorize o sujeito do
campo em sua essência, tudo isso é resultado de nosso processo histórico formativo da sociedade como
um todo.

Durante séculos não houve a preocupação, por parte dos responsáveis pelo
sistema do ensino publico com o currículo escolar do campo, principalmente nos
municípios afastados dos grandes centros urbanos, onde não havia escola, fato
que inviabilizava a possibilidade de se poder pensar uma escola do campo como
um espaço de educação próprio para aqueles que vivem no campo. ( BORGES,
GHEDIN, 2007, 138 )

O currículo deve ser resultado de uma construção de valores históricos e culturais de indivíduos ou
sociedades que articulam estes processos com o saber empírico. Segundo Saviani, 1998.

O currículo deve pôr o homem no nível de sua época e que isto corresponde a
desenvolver uma educação para o futuro, que tome para si a orientação de forças
que estão e busque preparar os jovens gerações para as que os esperam.

É verdade que o currículo de escola formal, foi construído a partir dos interesses da sociedade dominante a
fim de manter o controle político-ideológico, econômico e sociocultural da sociedade.

O currículo quando construído de acordo com uma historicidade que valorize a regionalização e as
condições sócio-históricos do público alvo, contribui para a mudança intelectual e valoriza os enfoques
culturais dos sujeitos que formam uma determinada sociedade, quando isto não ocorre, o resultado é
proveniente dos atuais formas de dominação. Pistrak, 2000, defende que a educação é mais que ensino,
para ele é preciso superar a visão de que escola é lugar apenas de ensino, ou de estudo de conteúdos, por
mais revolucionários que eles sejam (p. 37).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos apontamentos destacados nesta pesquisa, conclui-se que dentro do contexto da história da
educação brasileira, a educação do campo é parte de um processo inacabado e pouco estudado. Sendo
assim, vale destacar que, os estudos sobre História da Educação produzidos em diferentes períodos e sob
distintas perspectivas teóricas contribuíram, seja como estudos historiográficos de valor, seja como
elementos de construção de uma memória. (NASCIMENTO, 2003, p. 72).

Contudo vale destacar que a educação do campo é uma conquista dos movimentos sociais e por isso, deve
ser pensada para tal. Isto não significa dizer que o passado histórico não venha contribuir na concretização
de um currículo voltado para as necessidades existenciais, mas, como todo processo de experimentação, o
passado ajuda a compreender o presente de maneira que as inovações do momento possam ser pautadas
com cientificidade.

Neste sentido, é importante destacar que diversos estudos voltados a construção de uma educação do
campo para o campo, vem sendo desenvolvidos em grandes centros acadêmicos, portanto, a necessidade
de conhecer o processo histórico, pois como parte da historia da educação brasileira a educação do campo
é parte integrante deste processo histórico.
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