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  RESUMO 
 

Essa pesquisa aborda a Educação Rural e possui como objetivo analisar a sua 
evolução e tem como problema de pesquisa investigar como sucedeu o processo da 
Educação Rural nos âmbitos histórico, legal e conceitual. Desta forma, num primeiro 
momento realizamos estudo sobre o histórico da Educação Rural no Brasil a partir 
dos anos 1920, o qual aborda a problemática das suas origens, raízes históricas da 
desigualdade entre as escolas rurais e urbanas e o surgimento das organizações 
que marcaram o surgimento das políticas públicas educacionais destinadas ao meio 
rural; num segundo momento analisamos a Educação Rural na legislação brasileira 
nos anos de 1812 a 1996. Os procedimentos de investigação consistiram na 
pesquisa bibliográfica com levantamento de autores que versam sobre a temática. 
Foi constatado que na construção histórica naturalizou-se a ideia da área rural como 
um lugar de atraso, visto que não havia necessidade de instrução formal para a 
realização de atividades produtivas no campo e por meio das reivindicações dos 
movimentos sociais impulsionou a aprovação das Diretrizes Educacionais para o 
Campo. 

 
Palavras-chave: Educação Rural; Políticas Públicas do meio rural; Escolas Rurais; 
Educação Rural na Lei de Diretrizes e Bases. 
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ROCHA, Jeniffer Karolayne. Rural Education: historical and political contexts in 
Brazil. 63p. Work (Monograph). Nursing Graduation. FAP – Faculdade de 
Apucarana. Apucarana-PR. 2019. 
 
 

ABSTRACT 
 
   

This research deals with Rural Education and aims to analyze its evolution and has 
as a research problem investigate how the Rural Education process happened in the 
historical, legal and conceptual spheres. In this way, we first carried out a study about 
the history of Rural Education in Brazil from the 1920s, which addresses the 
problems of its origins, historical roots of inequality between rural and urban schools 
and the emergence of organizations that marked the emergence of educational 
public policy for rural areas; in a second moment we analyzed the Rural Education in 
the Brazilian legislation in the years of 1812 to 1996. The investigation procedures 
consisted in the bibliographical research with survey of authors that deal with the 
thematic. It was verified that in the historical construction the idea of the rural area 
was naturalized like a place of delay, since there was no need of formal education for 
the accomplishment of productive activities in the field and through the demands of 
the social movements impelled the approval of the Educational Guidelines to the 
field. 

 

Keywords: Rural Education; Rural Public Policy; Rural schools; Rural Education in 
Law of Guidelines and Bases. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

O presente trabalho aborda o processo de desenvolvimento da Educação 

Rural e tem como problema de pesquisa investigar como sucedeu a Educação Rural 

na qual foi pesquisado seu contexto histórico e seus marcos legais, bem como o 

conceito que difere a Educação Rural e a Educação do Campo por meio da 

pesquisa de caráter bibliográfico.  

De acordo com Travessini (2015, p.27) comumente a nomenclatura 

Educação Rural na contemporaneidade se refere à educação do Campo, no entanto 

possui contradição entre os termos, o primeiro termo (rural) “não dialoga com os 

interesses e aspectos culturais do campo ou do meio rural” e o segundo termo (do 

campo) “engloba a educação desde a participação e realidade que os cercam”.  

Travessini (2015) salienta que a Educação Rural no século XX tinha como 

objetivo educar o camponês para trabalhar e viver na cidade, deste modo consoante 

ao pensamento de que ocorreria um esquecimento natural do espaço rural com o 

desenfreado desenvolvimento das cidades, o investimento para a educação no meio 

rural significava incoerência e expunha um incongruente desperdício de recursos 

públicos.    

A Educação do Campo se torna modalidade de ensino na década de 1990 

para contrapor-se às concepções da Educação Rural no qual o público é oriundo do 

campo que legitimaram suas reivindicações básicas e a retificação das 

desigualdades de escolarização no campo, a propagação do acesso à Educação 

básica, o aperfeiçoamento das situações das escolas do campo e a formação de 

professores (CARVALHO, 2011). 

A asserção da Educação do Campo se fortaleceu como modalidade política 

e educativa, que fomenta um método de educação emancipativo dos sujeitos 

oriundos do Campo, a fim de atender e assegurar o direito de um ensino de 

qualidade, para construir e formar sujeitos capazes de modificar o espaço nos quais 

estão inseridos e desfrutarem de qualidade de vida (OLIVEIRA; MACÊDO, 2011). 

Em função disso, a Educação do Campo enquanto modalidade garante a 

permanência dos camponeses no Campo, moldando uma proposta pedagógica para 

as escolas das áreas rurais dispares das propostas pedagógicas, currículo, 



15 
 

    

 

metodologia e formas de avaliação das escolas dos centros urbanos, para que 

essas pessoas possam manter suas identidades, valores, cultura e seus recursos de 

produção (ROSSATO; PRAXEDES, 2015). 

Para construir uma educação de qualidade para as escolas do campo, foram 

fundamentais organizações e movimentos que reivindicassem seus direitos em 

meios à conflitos sociais e políticos, portanto este trabalho teve como objetivo 

investigar a gênese do processo histórico da Educação Rural com o propósito de 

compreender quais foram às influências para os aspectos educacionais a partir de 

1920, enfatizando que é uma modalidade de ensino que possui dívidas históricas 

com o seu público, utilizando como base alguns pressupostos teóricos e leis que 

regem a educação.  

A motivação da referida pesquisa partiu da inquietação sobre a 

compreensão de como transcorreu a Educação Rural tal como os desafios e as 

perspectivas acerca da temática, desta forma justificamos a investigação por sua 

relevância. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a de cunho bibliográfico 

fundamentado em fontes teóricas em que o foco é uma abordagem histórica do 

processo bem como as legislações brasileiras que abrangem esta modalidade. 

Esta pesquisa abrange seis capítulos, o primeiro se refere à introdução, o 

segundo apresenta o problema de pesquisa, o terceiro capítulo versa sobre os 

objetivos geral e específicos do trabalho, o quarto apresenta o Estado da Arte sobre 

a temática da Educação Rural, o quinto capítulo se refere à pesquisa bibliográfica e 

os resultados da pesquisa, o sexto capítulo discorre sobre a Educação Rural bem 

como seu processo histórico e as organizações que foram essenciais para a 

legitimação da Educação Rural à Educação do Campo e logo após as 

considerações finais.  
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Como sucedeu o processo da Educação Rural nos âmbitos histórico, legal e 

conceitual? 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a evolução da Educação Rural no Brasil a partir dos anos de 1920. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Compreender o contexto histórico da Educação Rural no qual aborda o 

surgimento das organizações que marcaram o surgimento das políticas 

públicas bem como a desigualdade entre as escolas rurais e urbanas. 

 

 Investigar a Educação Rural na legislação brasileira no recorte temporal de 

1812 a 1996. 

 

 Apresentar os conceito de Educação Rural e Educação do Campo. 
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4 ESTADO DA ARTE REFERENTE A TEMÁTICA: EDUCAÇÃO RURAL 
 

De acordo com Ferreira (2002) o Estado da Arte é de caráter bibliográfico, 

que possui como objetivo mapear e discutir a quantidade de elaboração de 

pesquisas acadêmicas em diversos campos de conhecimento buscando responder 

quais aspectos e dimensões estão apresentando mais ênfase em diversos tempos e 

lugares e em que condições e formas vêm sendo produzidos.  

A autora também salienta que o Estado da Arte procede a uma metodologia 

de “caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o 

tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam 

enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa 

a ser analisado” (FERREIRA, 2002, p.1). 

 

4.1 Artigos relacionados à temática: Educação Rural 

 

Foram pesquisados vinte e dois artigos em diversas fontes acadêmicas 

como  Scielo, periódicos, Google Acadêmico entre os anos de 2001 á 2017, 

publicados nas Universidades: Federal do Paraná (UFPR), Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRS), Estadual de Maringá (UEM), Federal do Recôncavo da Bahia, 

Federal da Bahia (UFRB), Federal de Londrina (UEL), Federal da Bahia (UFBA), 

Federal de Santa Maria (UFSM), Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE); 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ); (UNILA) Federal de Integração Latino-America; 

nos periódicos: Ciência & Trópico, Unisinos, Caderno de História da Educação, 

Educação em Revista, Educação e Cultura, Educação e Linguagem, Dialogo e 

Educação, HISTEDBRS On-line, Nativa. 

 Os títulos elencados foram: “Vozes esquecidas em horizontes rurais: 

Histórias de Professores”; “A Concepção de Educação do Campo no Cenário das 

Políticas Públicas da Sociedade Brasileira”; “Educação do Campo e a Formação de 

professores: Construção de uma política educacional para o campo brasileiro”; 

“Extensão Rural e hegemonia norte-americana no Brasil”; “Educação Rural e 

Formação de Professores no Brasil: Gênese de uma experiência pioneira”; 

“Realidade da Educação do Campo e os Desafios para a formação de professores 
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da Educação Básica na perspectiva dos movimentos sociais”; “A Escola Normal 

Regional e suas Práticas Pedagógicas: Dois retratos de um mesmo cenário no 

Interior do Paraná”; “Educação Rural e as Contradições do Sistema de Ensino: O 

caso da Escola Família Agrícola do Sertão”; “Educação Popular e Agricultura 

Familiar: Uma análise sobre a implementação do Programa Projovem Campo na 

baixada Cuiabana – MT”; “Das Leis Orgânicas do Ensino à Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, de 1971: princípios filosóficos e políticos à luz de Rousseau”; “História 

e memória da Escola Bratislava de Cambé (1936‐1948): entre a educação e a fé”; “A 

educação rural à luz da legislação brasileira: 1927 a 1971”; “Políticas Públicas para a 

Educação Rural no Brasil: Da omissão à Regulamentação do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária”; “Análise histórica do fechamento das escolas 

localizadas no Campo nos municípios que compõe o Núcleo Regional de Educação 

de Dois Vizinhos: o caso das escolas da comunidade Canoas – Municípios de 

Cruzeiro do Iguaçu – 1980 – 2014”; “As políticas educacionais de nucleação das 

escolas rurais/do campo no município de São Paulo das Missões/RS”; “Formação de 

Professores e Educação do campo: questões e desafios no âmbito municipal”; “A 

Formação de Professores na Educação do Campo: Uma reflexão a partir do 

processo formativo na Escola Núcleo Seráfico Palha do Amaral”; “A educação do 

campo como projeto político e prática social: O caso do Colégio Estadual do campo 

Izaias Rafael da Silva”; “A Educação Rural no Contexto Histórico das Políticas 

Educacionais”; “Educação Rural no Projeto de Assentamento Colibri em Rio Branco / 

Ac – um estudo de caso”; “Educação do Campo ou Educação Rural? Os conceitos e 

a prática a partir de São Miguel do Iguaçu, PR”. 
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Quadro 1 – Trabalhos de pesquisas referentes à temática Educação Rural 

N° TÍTULO AUTOR(A) PUBLICADO EM:  ANO 

1 Vozes esquecidas em horizontes 
rurais: Histórias de Professores 

Dóris Almeida 
Bittencurt 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2001 

2 Educação Rural no Projeto de 
Assentamento Colibri em Rio 
Branco/AC – Um Estudo de Caso 

Jailene Ribeiro 
Soares 

Universidade 
Estadual do Rio de 
Janeiro 

2003 

3 A Concepção de Educação do 
Campo no Cenário das Políticas 
Públicas da Sociedade Brasileira 

Maria Socorro 
Dias Pinheiro 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

2007 

4 Educação do Campo e a Formação 
de professores: Construção de uma 
política educacional para o campo 
brasileiro 

Maria Fernanda de 
Alencar  

Revista Ciência & 
Trópico 

2010 

5 Extensão Rural e hegemonia norte-
americana no Brasil 

Sônia Regina de 
Mendonça 

Revista Unisinos 2010 

6 Educação Profissional e Ensino 
Médio: Separação 
Versus Integração 

Marilda Aparecida 
Novaes 

Universidade 
Estadual de 
Londrina 

2010 

7 Educação Rural e Formação de 
Professores no Brasil: Gênese de 
uma experiência pioneira 

Fátima Maria 
Leitão Araújo 

Caderno de História 
da Educação  

2011 

8 
 

Realidade da Educação do Campo e 
os Desafios para a formação de 
professores da Educação Básica na 
perspectiva dos movimentos sociais 

Marize Souza 
Carvalho 
 

Universidade 
Federal da Bahia 

2011 

9 A Escola Normal Regional e suas 
Práticas Pedagógicas: Dois retratos 
de um mesmo cenário no Interior do 
Paraná 

Luciana Hervatini Universidade 
Estadual de 
Maringá 

2011 

10 Educação Rural e as Contradições 
do Sistema de Ensino: O caso da 
Escola Família Agrícola do Sertão 

Diana Anunciação 
Santos; Lidia 
Maria Pires 
Soares Cardel 

Educação em 
Revista 

2011 

11 Educação Popular e Agricultura 
Familiar: Uma análise sobre a 
implementação do Programa 
Projovem Campo na baixada 
Cuiabana – MT 

Cleomara Nunes 
do Amaral 

Revista Educação e 
Cultura 

2013 

12 Das Leis Orgânicas do Ensino à Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, 
de 1971: princípios filosóficos e 
políticos à luz de Rousseau 

Mirian Furlan 
Brighente; Peri 
Mesquida 

Revista Educação e 
Linguagem 

2013 

13 História e memória da Escola 

Bratislava de Cambé (1936‐1948): 
entre a educação e a fé 

Isabel Francisco 
de Oliveira Barion  

Universidade 
Estadual de 
Maringá 

2014 

14 A educação rural à luz da legislação 
brasileira: 1927 a 1971 

Elisângela 
Zarpelon Aksenen; 
Maria Elizabeth 
Blanck Miguel 

Revista Dialogo e 
Educação 

2015 
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15 Políticas Públicas para a Educação 
Rural no Brasil: Da omissão à 
Regulamentação do Programa 
Nacional de Educação na Reforma 
Agrária 

Luiz Bezerra Neto; 
Flávio Reis dos 
Santos 

Revista 
HISTEDBRS On-
line 

2015 

16 As políticas educacionais de 
nucleação das escolas rurais/do 
campo no município de São Paulo 
das Missões/RS 

Cristina Bremm Universidade 
Federal de Santa 
Maria 

2015 

17 Ánalise Histórica do fechamento das 
escolas localizados no Campo nos 
municípios que compõe o Núcleo 
Regional de Educação de Dois 
Vizinhos: o caso das escolas da 
comunidade Canoas – Municípios de 
Cruzeiro do Iguaçu – 1980 – 2014  

Micheli Tassiana 
Schimitz 

Universidade 
Estadual do Oeste 
do Paraná 

2015 

18 Educação do Campo ou Educação 
Rural? Os conceitos e a prática a 
partir de São Miguel do Iguaçu, PR 

Desideri Marx 
Travessini 

Universidade 
Federal da 
Integração Latino-
Americana 

2015 

19 Formação de Professores e 
Educação do campo: questões e 
desafios no âmbito municipal 

Raquel Mercedes 
Alves dos Santos 

Universidade 
Federal do Paraná 

2016 

20 A Formação de Professores na 
Educação do Campo: Uma reflexão 
a partir do processo formativo na 
Escola Núcleo Seráfico Palha do 
Amaral 

Ângelo Custódio 
Neri de Oliveira 

Universidade 
Federal do 
Recôncavo da 
Bahia 

2016 

21 A educação do campo como projeto 
político e prática social: O caso do 
Colégio Estadual do campo Izaias 
Rafael da Silva 

Camila Samira de 
Simoni Bolonhezi 

Universidade 
Estadual de 
Maringá 

2017 

22 A Educação Rural no Contexto 
Histórico das Políticas Educacionais 

Deonice Maria 
Castanha Lovato; 
Andreia Ardt de 
Souza, Cleize 
Maria de Barros 
Tavares; Edileuza 
Valeriana de 
Farias Venturin 

Revista Nativa 2017 

Fonte: Organizada pela autora, 2019.  

Os presentes trabalhos científicos possuem como função acrescentar  

referencial teórico para esta pesquisa bem como coadjuvar com o levantamento da  

análise de dados a partir da busca realizada. 
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4.2 Uma revisão das investigações do tipo “Estado da Arte”. 

 

Sacchelli (2019) salienta que a complexidade de estudos nos 

estabelecimentos escolares concede a diversidade de viabilidades de pesquisa, no 

que lhe concerne, os trabalhos publicados nos orientam a caminhos delineados em 

um momento anterior e permite novos trajetos a serem explorados. No entanto estes 

princípios “por serem interpretados sob momentos históricos e políticos 

determinados, devem ser considerados na análise” (SACCHELLI, 2019, 31). 

O primeiro artigo pesquisado “Vozes esquecidas em horizontes rurais: 

Histórias de Professores”, Almeida (2001), Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, versa perspectivas de sujeitos socialmente excluídos, no qual se faz necessário 

explorar a história educação rural nos anos 40 até meados da década de 60, 

focando em professores que lecionavam nas escolas rurais, na qual tem por 

finalidade descobrir quem eram, quais os significados da vivência profissional nas 

escolas rurais, as marcas deixadas e como foram construídas suas identidades 

naquele âmbito cultural. 

A dissertação de mestrado “Educação Rural no Projeto de Assentamento 

Colibri em Rio Branco / Ac – um estudo de caso”, Soares (2003) investiga a causa 

do sucesso de programas educacionais que foram implantados no Assentamento 

Colibri, bem como as propostas, a política e a economia que ocorrem no 

assentamento. 

O artigo “A Concepção de Educação do Campo no Cenário das Políticas 

Públicas da Sociedade Brasileira”, Pinheiro (2007) se refere à Educação do Campo 

no âmbito das políticas públicas na qual constrói uma base conceitual com o 

propósito de produzir um entendimento sobre o tema, bem como a trajetória histórica 

ressaltando os contextos nas quais foram determinantes para o atual contexto. 

O artigo “Educação do Campo e a Formação de professores: Construção de 

uma política educacional para o campo brasileiro”, Alencar (2010) teve como objetivo 

“redirecionar as práticas educativas e pedagógicas na área rural, buscando afirmar 

que a educação para a área rural deve se identificar com a luta do camponês pelo 

direito à educação que seja no e do campo” (ALENCAR, 2010, p.20). Contudo 

resulta em gerar transformações no modo de pensar a Educação Campo da mesma 
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maneira que há necessidade de amoldar os professores com formações iniciais e 

continuadas para ofertarem ensino adequado e de qualidade. 

O artigo “Extensão Rural e hegemonia norte-americana no Brasil”, 

Mendonça (2010), aborda as novas práticas de ensino agrícola efetuadas no Brasil, 

e o extensionismo como meio de comunicação entre o grande capital e o trabalhador 

rural brasileiro, salientando os meios escolhidos pelos agentes extensionistas 

buscando suscitar, junto à força de trabalho rural, hábitos, valores, práticas e 

fundamentos de uma cultura técnica que em teoria, conceberia evadir-se do 

subdesenvolvimento. 

O trabalho de conclusão de curso “Educação Profissional e Ensino Médio: 

Separação Versus Integração” Novaes (2010) destaca a evolução do Ensino Médio 

no Brasil a partir dos anos de 1930, nos campos de ação conceitual, legal e histórico 

objetivando a politica educacional, por conseguinte a pesquisa traz dados 

significativos acerca da história profissional do Brasil. 

O artigo “Educação Rural e Formação de Professores no Brasil: Gênese de 

uma experiência pioneira”, Araújo (2011) concerne na análise da historiografia 

educacional enfatizando a formação docente para o meio rural. 

A Tese “Realidade da Educação do Campo e os Desafios para a formação 

de professores da Educação Básica na perspectiva dos movimentos sociais”, 

Carvalho (2011) discorre sobre a formação de professores no cenário entre o Estado 

e os Movimentos de Luta Social do Campo. 

Na dissertação de mestrado “A Escola Normal Regional e suas Práticas 

Pedagógicas: Dois retratos de um mesmo cenário no Interior do Paraná”, Hervatini 

(2011) ressalta a história da formação de professores para o ensino primário das 

escolas rurais dos municípios Apucarana e Maringá. 

O artigo “Educação Rural e as Contradições do Sistema de Ensino: O caso 

da Escola Família Agrícola do Sertão”, Santos e Cardel (2011) abordam “as 

contradições do sistema de ensino brasileiro gestam um movimento que tem por 

perspectiva melhorar a condição de vida e trabalho no campo. Este processo 

pretende promover o desenvolvimento local através do ensino calcado na realidade 

cotidiana desta população” (SANTOS; CARDEL, 2011, p.1).  
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O artigo “Educação Popular e Agricultura Familiar: Uma análise sobre a 

implementação do Programa Projovem Campo na baixada Cuiabana – MT”, Amaral 

(2013) salienta a agricultura familiar como categoria social e o programa de 

escolarização ofertado aos agricultores na quais possuem como objetivo promover a 

consolidação na agricultura familiar instigando a qualificação e a oportunidade de 

escolha  dos jovens se manter no campo. 

O artigo “Das Leis Orgânicas do Ensino à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, de 1971: princípios filosóficos e políticos à luz de Rousseau”, Brighente e 

Mesquida (2013) versa sobre a legislação educacional brasileira e os resultados 

desta pesquisa “conduz a conclusão de que as leis educacionais, nesse período, 

acabaram atendendo à vontade particular dos magistrados e não aos interesses 

comuns dos cidadãos para se chegar à vontade geral” (BRIGHENTE; MESQUIDA, 

2013, p.1). 

O trabalho de pesquisa “História e memória da Escola Bratislava de Cambé 

(1936‐1948): entre a educação e a fé”, Barion (2014) possui como objetivo “realizar 

um levantamento sobre a história e a memória da Escola Bratislava por meio da 

constituição de fontes e informações” (BARION, 2014). Foi constatado por meio dos 

resultados da pesquisa que o espaço escolar abordado foi estabelecido em meio a 

resistência e conflitos dos residentes locais, pelo resguardo da identidade local 

devido as mudanças nacionais decretadas.  

O artigo “A educação rural à luz da legislação brasileira: 1927 a 1971”, 

Aksenem e Miguel (2015) apresenta a educação do meio rural bem como a 

legislações do ensino entre os períodos de 1927 a 1971.  

O artigo “Políticas Públicas para a Educação Rural no Brasil: Da omissão à 

Regulamentação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária”, Bezerra 

Neto e Santos (2015) aponta os contextos históricos e legais para a população rural 

através da pesquisa documental na qual foi evidenciado a Constituição Imperial de 

1824, nas Constituições Republicanas de 1891, 1934, 1946, 1967, 1988 e na 

legislação federal sobre educação para os camponeses.  

O trabalho de conclusão de curso “As políticas educacionais de nucleação 

das escolas rurais/do campo no município de São Paulo das Missões/RS”, Bremm 

(2015) concerne no “processo histórico de nucleação do sistema escolar de ensino 
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do município de São Paulo das Missões, localizado na região noroeste do estado do 

Rio Grande do Sul” (BREMM, 2015, p.1). É constatado o aperfeiçoamento na 

formação dos professores, nos investimentos e nos gastos com a educação de 

âmbito municipal apesar disso não houve modificação na estrutura curricular e nos 

conteúdos, pois os alunos ainda eram influenciados e viver e trabalhar nas cidades. 

A dissertação de Mestrado “Análise histórica do fechamento das escolas 

localizadas no Campo nos municípios que compõe o Núcleo Regional de Educação 

de Dois Vizinhos: o caso das escolas da comunidade Canoas – Municípios de 

Cruzeiro do Iguaçu – 1980 – 2014”, Schimitz (2015) analisa como se deu o processo 

de fechamento das escolas e quais fatores tiveram contribuição. 

A monografia “Educação do Campo ou Educação Rural? Os conceitos e a 

prática a partir de São Miguel do Iguaçu, PR”, Travessini (2015) relata as praticas 

pedagógicas desenvolvidas no município de São Miguel do Iguaçu, localizado no 

Paraná. Para a elaboração desta pesquisa foram utilizados dados da secretaria de 

Educação do Estado do Paraná, legislações e artigos relacionados à temática da 

educação do Campo e Rural. 

A dissertação “Formação de Professores e Educação do campo: questões e 

desafios no âmbito municipal”, Santos (2016), apresenta a formação docente nos 

municípios rurais Tijucas do Sul e Quitandinha do Estado do Paraná que vem 

ocorrendo gradativamente, perante as modalidades presenciais e à distância. A 

maioria dos professores possui graduação como formação inicial. Quanto à 

formação continuada, os professores detêm acesso aos cursos de pós-graduação 

lato sensu e demais cursos ofertados pelas secretarias municipais e estaduais de 

educação, alguns com a participação de instituições de ensino superior; já o acesso 

a cursos em nível de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) é restrito, 

confirmando que a realidade das populações do campo se apresenta com limitadas 

possibilidades de acesso ao ensino, em continuidade à formação inicial, 

dependendo, a maior parte, da iniciativa e disponibilidade de cada professor. No 

decorrer da pesquisa nota-se que os municípios estudados possuem duas 

concepções de educação, rural e do campo, nas práticas desenvolvidas nas 

escolas, assim como em orientações presentes no processo de formação 

continuada. Foi contatado que existe um trabalho em parceria com instituições de 
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ensino superior, para o desenvolvimento de pesquisas e realização de cursos, 

eventos e outras atividades nos municípios e nas escolas (estudos de grupo, 

oficinas, seminários), que possui um trabalho coletivo, no entanto a educação do 

campo se apresenta com maior visibilidade. 

Na linha de pesquisa em Formação de Professores e Organização do 

Trabalho pedagógico nas Escolas do Campo, a dissertação de mestrado “A 

Formação de Professores na Educação do Campo: Uma reflexão a partir do 

processo formativo na Escola Núcleo Seráfico Palha do Amaral”, Oliveira (2016), 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, discorre o processo de formação dos 

professores tem como objetivo uma formação diferenciada para os professores, pois 

ficou visível a ausência de vários elementos considerados indispensáveis para a 

formação crítica das crianças e jovens do campo e na cidade. Esta formação se 

compôs a contribuir com conhecimentos sobre o Semiárido Brasileiro que ajudasse a 

romper com o paradigma de combate as secas. O objetivo era que essas 

informações e conhecimentos sobre a realidade social, econômica, ambiental e 

política sobre o Semiárido se intricassem com as variadas áreas do conhecimento e 

ajudassem a esclarecer a realidade das comunidades e municípios e também as 

diferentes relações destas com as questões globais. Desta forma tencionava inserir 

no currículo temas até então tácitos no âmbito da escola, que pudessem contribuir 

com um tipo de conhecimento que ajudassem a mobilizar a escola e as demais 

forças para intervir na construção de um novo projeto de campo e de sociedade. 

A dissertação “A educação do campo como projeto político e prática social: 

O caso do Colégio Estadual do campo Izaias Rafael da Silva”, Bolonhezi (2017), 

aborda o contexto histórico no qual sucedeu o desenvolvimento da educação do 

campo como uma política pública educacional, especificamente, no estado do 

Paraná. 

O artigo “A Educação Rural no Contexto Histórico das Políticas 

Educacionais”, Lovato et al (2017) se refere ao contexto Educação Rural bem como 

as políticas públicas educacionais. Todavia a Educação Básica do Campo é 

resultado de diversas lutas para a distinção da educação do campo como a do meio 

urbano.  
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5 METODOLOGIA 
  

O capítulo apresenta como sucedeu o desenvolvimento da pesquisa 

bibliográfica bem como as discussões acerca dos resultados, que tem como objetivo 

geral analisar a evolução da Educação Rural nos âmbitos histórico, legal e 

conceitual. 

 

5.1  Tipo da Pesquisa 
 

A opção metodológica deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, utilizando-se 

como recurso o “Estado da Arte” ou “Estado do Conhecimento”, Marconi e Lakatos 

(1999) apontam que a pesquisa bibliográfica engloba todo o conjunto de obras 

literárias já tornada pública no tocante ao tema de estudo, desde jornais, livros, 

revistas, publicações avulsas, boletins, material cartográfico, monografias, 

dissertações e teses, desta forma abrangem também meios de comunicação orais e 

audiovisuais tais como gravações, rádio, televisão e filmes. 

De acordo com Lakatos e Marconi (1999) a pesquisa bibliográfica tem como 

finalidade conduzir o pesquisador á tudo que já foi dito, filmado e escrito, em vista 

disso Andrade (2001, p.39) ressalta que a pesquisa bibliográfica é “obrigatória nas 

pesquisas exploratórias, na delimitação do tema de um trabalho ou pesquisa, no 

desenvolvimento do assunto, nas citações, na apresentação das conclusões.” 

 

5.1.1 Variações da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com base em diversos textos científicos, dentre eles 

artigos científicos, monografias, teses, dissertações e livros. Para o processo de 

elaboração do trabalho foram usadas como recursos as bases de dados do Google 

acadêmico, Scielo, periódicos da PUCPR, UNEMAT, UNESP, UNICAMP, FUNDAJ, 

UFU, UMESP, e repositórios científicos das universidades UFRGS, UFBA, UEL, 

UEM, UFPR, UFRJ, UNILA, UNIOESTE, UFRB, UFU, UDESC nas quais as buscas 

foram realizadas nos períodos entre 23 de fevereiro de 2018 à 21 de abril de 2019. 
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As palavras-chave utilizadas na busca avançada foram “Educação Rural” 

“Políticas Públicas do meio rural”, “Escolas rurais”, “Educação Rural na Lei de 

Diretrizes e Bases”, “Contexto histórico da Educação Rural”, foram selecionados 

somente artigos revisados, em razão disso a escolha das palavras-chave é 

justificada pelo intuito de compreender os âmbitos legais, históricos e conceituais 

que concernem à educação do meio rural e seu processo de desenvolvimento. Ao 

determinar esse procedimento encontraram-se diversos trabalhos, destes, foram 

selecionados 22 nas quais foram publicados entre os anos de 2001 a 2018 para o 

desenvolvimento desta pesquisa.  

Os trabalhos referentes à temática foram organizados no “Estado da Arte” 

por meio de tabela na qual foi dividida em número do artigo, titulo, autor, base de 

dados da publicação e ano da publicação, no entanto foi realizado um breve resumo 

na qual versa sobre cada artigo pesquisado. 

É constatada por meio da síntese dos estudos uma preocupação em relação 

ao êxodo rural bem como a importância das Leis e de programas governamentais 

que atendessem as especificidades do meio rural e valorizassem a historicidade dos 

camponeses. 
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6 EDUCAÇÃO RURAL 
 

Conforme salienta Machado (2017) a Educação do Campo não é a 

continuação da Educação Rural, que se discerne pelo acontecimento do movimento 

em favor de levar o ensino á Educação Rural ora em salas multisseriadas com 

professores que lecionavam para alunos de diferentes séries e idades, ora pela 

dificuldade de acesso às áreas rurais que eram afastadas dos âmbitos urbanos, bem 

como a falta de formação adequada, destarte era uma educação com propostas de 

um único modelo para as escolas urbanas e rurais, respaldada somente no 

aprendizado de ler, escrever e fazer contas.  

Machado (2017) aponta que as escolas rurais não estavam atendendo as 

necessidades da população rural, portanto se referiam ao meio rural como um 

espaço sem desenvolvimento e ponderavam as diversidades destes sujeitos. 

Contudo os movimentos sociais iniciam “mudanças de nomenclatura, de perspectiva 

e de concepção de homem, escola, saberes, mundo, trabalho e, sobretudo, o modo 

de pensar a educação rural, na qual passa a ser educação do/no campo” 

(MACHADO, 2017, p.4) 

 

6.1 Contexto Histórico e Político da Educação Rural no Brasil nos anos de 1920 

à 1996 

 

As escolas rurais conforme Silva et al. (2014) surgiram no fim do segundo 

império e se estabeleceram de forma ampla no começo do século XX, em que eram 

inseridas em grandes propriedades de terras, com o propósito de alfabetizar os filhos 

dos funcionários. 

Segundo Lovato et al. (2017) na década de 1920 durante o período 

republicano a educação escolarizada mantinha-se em detrimento aos interesses da 

elite e o seu desenvolvimento avançava de acordo com as necessidades sócio 

agrárias do país. 

De acordo com Oliveira (2016) desde o surgimento da Educação Rural que 

foi iniciado no fim do 2º império e implantado amplamente na primeira metade deste 
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século, os interesses dos grandes proprietários de terras priorizavam um currículo 

para cumprir os propósitos dos latifundiaristas, deste modo a Educação rural estava 

ligada as predileções das classes dominantes estruturada por meio da transferência 

dos conteúdos de atividades “neutras e desinteressadas”.  

Dado que as escolas foram engendradas para suprir as necessidades da 

elite agrária, presumia-se que os camponeses não precisavam ser letrados para 

realizarem suas atividades cotidianas (OLIVEIRA, 2016). 

No dia 15 de outubro de 1824 foi criada a primeira Lei Geral de Educação no 

Brasil, os residentes do meio rural com o descaso por parte do Estado não foram 

proporcionados com planos educacionais adequados com sua realidade e modo de 

vida no campo (SILVA et al., 2014). 

Segundo Oliveira (2016) no decorrer do tempo, os proprietários de terras 

precisavam de pessoas qualificadas para lidar com as criações de gado e lavouras, 

entretanto para qualificar mão-de-obra foi necessário investir na educação, deste 

modo os latifundiários teriam mão-de-obra em suas terras e para os camponeses 

não haveria necessidade de migrarem para as cidades.   

De acordo com Oliveira (2016, p.51) “Baseada nos ideais ruralistas a 

educação no meio rural ganhava força, não como educação de emancipação dos 

sujeitos, mas para tornar a propriedade mais produtiva e rentável para os 

latifundiários”, para ajudar os campesinos a permanecerem nas áreas rurais, se 

torna necessário que a escola rural assuma esse papel, pois as cidades em seu 

processo de industrialização acabam se tornando mais atrativas que o campo. 

Almeida (2001) salienta a distinção das escolas rurais e urbanas após a 

publicação de um documento em 1927, em que o currículo da escola rural 

apresentava falta de identidade, entretanto busca a diferenciação do ensino entre 

meninas e meninos, visto que a escola para as meninas tinham como objetivo forma-

las para a vida doméstica e para os meninos um aprendizado para se tornarem 

produtores sem estimula-los para uma técnica agrária. 
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Figura 1 - Escola Rural Ana Nery – Construída em 1957 

 

Fonte: Arquivo da Autarquia Municipal de Educação (2017) apud Sacchelli (2019) 

 

Sacchelli (2019, p.111) salienta que as escolas rurais também não ofereceria 

ensino de qualidade aos camponeses “algumas se encontravam com certo grau de 

vulnerabilidade de caráter físico, social, material e até mesmo relativo a recursos 

humanos”. 

Existiam dificuldades enfrentadas devido ao descaso do poder público, os 

estabelecimentos das escolas rurais não ofereciam condições apropriadas de 

higiene, bem como espaço apropriado para quantidade de crianças que 

frequentavam estas escolas, no entanto faltavam materiais básicos como lápis e 

cadernos (SACCHELLI, 2019, p.111). 

De acordo com Almeida (2001) a primeira Conferência Nacional de Educação 

ocorreu em Curitiba em 1927, na qual foi organizado por Lysímaco Ferreira da Costa  

ocorreu a publicação de um documento que abrange 112 teses, na qual a tese de 

número 4 versa sobre a unilateralidade dos currículos .  

Conforme Alencar (1927, p.48) “quanto mais se semeia de escolas no 

interior, mais ignorante permanece o matuto”, visto que as escolas da área rural 

seguem o mesmo currículo das escolas urbanas, no que resultou a: 
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Incompreensão e despreparo pedagógico dos professores, do erro já 
infelizmente secularizado de se subministrarem os mesmos 
ensinamentos a alunos de possibilidades diversas, o que resulta no 
encaminhamento para uma exclusiva e mesma educação social, em 
flagrante prejuízo para o progresso do País (ALENCAR, 1927, p.48). 

 

De acordo com Rossato e Praxedes (2015) com o advento do mundo 

moderno a vida no campo sucedeu uma desestruturação ocasionando a migração 

dos camponeses para os centros urbanos, de imediato grandes cidades foram 

ocupadas por milhares de emigrantes oriundos dos campos, buscando condições de 

conforto e bem estar.  

Na década de 1930 ocorrem diversas mudanças nos cenários sociais, 

econômicos e políticos no Brasil, o êxodo rural acarreta divergências entre as 

concepções e valores das áreas rurais e urbanas (ALMEIDA, 2001). 

Segundo Almeida (2001) a industrialização e a modernização no país agem 

diretamente na educação, principalmente no que diz respeito às necessidades das 

escolas das cidades e das áreas rurais. Portanto ocorrem transformações na área 

educacional como tentativa de adequar a sociedade às novas mudanças 

econômicas e sociais (ARAÚJO, 2011). 

Bolonhezi (2017) destaca que para a construção de uma educação de 

âmbito universal, não deveria ser considerada uma educação de caráter elitista, no 

entanto, para refletir sobre, foi criado o Ministério da educação (MEC) na década de 

1930 realizando discussões em todas as áreas educacionais de acordo as 

necessidades do Estado Republicano. 

Posteriormente a criação do MEC em 1930/1931 conforme Bolonhezi (2017) 

foi publicada a Constituição em 1934, em que havia referência à educação industrial, 

apesar disso em seus artigos aludia uma cota do orçamento anual destinada para a 

população rural, entretanto não levava em consideração propostas que não fossem 

baseadas na educação urbana. “Assim, pode-se afirmar que a população rural não 

era contemplada e a urbana representava o que havia de completo e superior por 

excelência” (BOLONHEZI, 2017, p.38). 

Os programas sociais de 1930 de acordo com Araújo (2011) possuiam como 

objetivo buscar soluções ocasionadas pelo urbanismo, nesta perspectiva a 
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educação deveria dar resposta aos protestos do Estado-Nação, em razão disto os 

ideais nacionalistas se estabelecem no meio educacional. 

Almeida (2001) ressalta que a escolarização era relevante somente para 

atender a população das áreas urbanas. Deste modo em busca da identidade dos 

sujeitos do meio rural, o currículo das escolas também deveria seguir o modelo 

nacionalista devendo dar primazia para o ensino dos conteúdos de Instrução Moral e 

Cívica, Língua Portuguesa, História e Geografia. 

Tendo como objetivo a ideologia nacionalista, Almeida (2001) destaca que o 

foco tende para o sul do país particularmente para as áreas colonizadas por 

Europeus com o propósito de que:  

 
Essas pessoas eram conscientes de sua cidadania brasileira, 
admitiam seus deveres enquanto cidadãos brasileiros, mas, ao 
mesmo tempo, sentiam-se fortemente vinculados à sua pátria de 
origem e, portanto, organizavam suas escolas e desenvolviam a 
educação como um instrumento capaz de colaborar na manutenção 
de sua cultura original. Portanto urgia a necessidade de difusão de 
um discurso forte, veemente, que incutisse nessas populações 
sentimentos de identidade nacional que levassem a uma assimilação 
mais plena do sentido da cidadania brasileira (ALMEIDA, 2001, p.38). 

 

A partir de 1938 a professora escolhida possuía a atribuição de nacionalizar 

os estrangeiros consoantes à legislação, porém não era permitido “o ensino de 

idioma estrangeiro nas escolas, expressar‐se em outro idioma que não o português 

em espaços públicos e a circulação de material didático em língua estrangeira” 

(BARION, 2014, p.8). 

Almeida (2001) salienta que a Educação Rural só foi considerada 

significativa porque o maior número de pessoas que habitavam em áreas rurais 

eram emigrantes, entretanto dar escolaridade a essas pessoas detinha como 

objetivo tomar precauções. 

 

A educação torna-se uma forte aliada nesse processo de construção 
da identidade nacional, pois é a escolarização e especificamente os 
currículos escolares que promovem uma aproximação direta da 
cultura nacional. E o estudo da Língua Portuguesa, da História e da 
Geografia do Brasil, entre outras disciplinas, permitiram que os 
alunos começassem a construir uma ideia de nação, endossada 
pelos conhecimentos científicos (ALMEIDA, 2001, p.39). 
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O conceito de educação e trabalho que não atendem as perspectivas do 

campo faz com que as pessoas que vivem nestas áreas, na maior parte das 

situações não se sintam parte do meio escolar, ocasionando evasão escolar, 

reprovação, amplificando o êxodo para os centros urbanos. Quando estas pessoas 

se vêem em situações em que são obrigados a permanecerem realizando tarefas 

domésticas ou da roça, estudar requer uma grande labuta, já que sua ausência pode 

gerar pouquidade no exercício familiar (SANTOS; CARDEL, 2011).  

O Ruralismo Pedagógico segundo Lovato et al.(2017, p.4) é a “corrente que 

concebia a Educação Rural como forte aliada na contenção do movimento migratório 

campo-cidade”, esse movimento apresentava como sugestão uma escola que se 

contestasse tudo o que dissuadisse o modo de vida no campo, incentivava o afeto 

ruralista, visando tornar firme o homem no meio rural e aumentar a produtividade no 

campo. 

De acordo com Oliveira (2016, p.51) os ideais ruralistas propagavam “a 

necessidade de adaptação nos currículos, adaptando-os as necessidades da 

economia do momento, ou seja, a manutenção e/ou aperfeiçoamento da exploração 

do trabalhador pelos proprietários das terras”. 

Rossato e Praxedes (2015, p.21) corroboram que a Educação Rural era 

destinada a uma educação de aparato social e assistencialista, mas se 

fundamentava no modelo urbanocêntrico, “tratava-os como uma peça a ser 

torneada, preparando-os para se adequarem a uma grande “engrenagem” que gira a 

favor da consolidação da cultura urbana e do modo de produção (agro) industrial 

que a sustenta.” 

Lovato et al. (2017) ressaltam que: 

 

A tentativa de resgatar a figura desse homem e a sua identidade 
permeou todo o projeto pedagógico dos ruralistas com o fim de 
resgatar uma identidade nacional que segundo os ruralistas pouco a 
pouco se perdia devido ao processo de industrialização e 

urbanização pelo qual passava o Brasil nessa época (LOVATO ET 
AL, 2017, p.5). 
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De acordo com Almeida (2001) a educação necessitava se adaptar aos 

recentes padrões econômicos e sociais, pois o país se tornava cada vez mais 

urbano e industrializado em que as escolas dessas áreas eram bem mais 

valorizadas, pois era ela que iria preparar a mão-de-obra para o mercado. 

A Associação Brasileira de Educação prezava uma educação “capaz de 

modernizar o homem brasileiro, de transformar essa espécie de Jeca Tatu em 

brasileiro laborioso, disciplinado, saudável e produtivo” (BOMENY, 2000, p.31-32 

apud ALMEIDA, 2001, p.44). 

 Almeida (2001) aponta que na década 40 ocorre o decreto para o Ensino 

Industrial em que: 

 

A Lei Orgânica do Ensino Industrial cria bases para a organização de 
um sistema de ensino profissional para a indústria. Assim, são 
criadas as escolas de aprendizes artífices, em 1942; no mesmo ano 
organiza-se o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); 
quatro anos mais tarde em 1946, é a vez do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) (ALMEIDA, 2001, p.47). 

  

Conforme Bolonhezi (2017) na constituição de 1947 não foi idealizado um 

ensino focado para a população rural, a responsabilidade da educação era atribuída 

para as empresas privadas na qual a matriz curricular era voltada aos padrões da 

industrialização.  

De acordo com Lovato et al (2017) a datar de 1945 a 1960 a Educação Rural 

colaborou com os programas extensionistas no Brasil, firmando acordos com os 

Estados Unidos, que preponderava um sistema coletivo dos trabalhadores do campo 

com o intuito de aumentar o desenvolvimento rural e conter o êxodo.  

Foi criado um programa em que possuía como finalidade propostas 

pedagógicas para os rurícolas nas quais tinham como nome de: 

 

Programas Extensionistas como projetos educativos para as zonas 
rurais, a partir de suas propostas teóricas demonstram estar entre 
aqueles programas educacionais que politicamente buscam uma 
conciliação aparente entre o capital e o trabalho, para que a 
sociedade possa diluir em seu todo o fantasma das desigualdades, 
fazendo com que os problemas sociais sejam assumidos por todos 
em comunidade, adiando assim, mais uma vez, um possível embate 
entre aqueles que fazem a lei, detêm o poder político, controlam e 
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regulam o mercado de trabalho dos produtos e aqueles que, na 

verdade, são donos da força de seus braços (LEITE, 2002, p.34 et 
al LOVATO, 2017). 

 

Oliveira (2016) aborda que com o elevado índice de analfabetismo na 

década de 60 ocorre o Movimento de Educação de Base (MEB), que era um 

movimento de educação popular adjacente a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) nas quais ofereciam cursos radiofônicos, eventos, cursos de 

formação, formação política e sindical para trabalhadores rurais em que o 

instrumento capaz de viabilizar este ensino era o rádio. 

Neste contexto surgiram movimentos para a Educação Popular, conforme 

aponta Santos (2016) o educador brasileiro Paulo Freire aprimorou técnicas para 

alfabetizar camponeses e trabalhadores em que não deveria ser evidenciado 

somente os conteúdos, mas as vivências e conhecimentos sobre o meio em que 

estão inseridos, defendia  a Educação Popular como emancipatória.  

Oliveira (2016, p.53) aborda que em 1964 com o Golpe Militar os avanços 

adquiridos pelos movimentos de educação popular foram desativados e Paulo Freire 

exilado, o MEB foi o único movimento que continuou atuando, “a ação educativa 

volta-se prioritariamente para a alfabetização e catequese, e o processo de 

politização e conscientização passa a acontecer de forma camuflada, especialmente 

nas comunidades rurais.”    

De acordo com Bremm (2015) no decorrer das décadas de 1970 e 1980 

posteriormente a publicação da LDB 5.692 ocorre o inicio da nucleação escolar. Em 

vista disto os artigos 3º, 54 e 58 versam:  

 
O Art. 3º da lei já abre a possibilidade de reunir estabelecimentos de 
ensino menores em unidades mais amplas para aproveitar a 
capacidade inutilizada de uns e solucionar as insuficiências de 
outros; enquanto o Art. 54 estipula a concessão de auxílio financeiro 
baseado em planos e projetos apresentados pelos municípios e o 
Art. 58, em seu parágrafo único, prevê a transferência dos encargos 
com o ensino de 1º Grau para as administrações municipais 
(BREMM, p.16, 2015). 
 

Bremm (2015) destaca que o crescimento das exigências no âmbito 

educacional dos munícipios, as prefeituras do Paraná, Minas Gerais, São Paulo e 
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Goiás desencadearam nas escolas rurais isoladas o processo de fechamento das 

mesmas. 

Oliveira (2016) salienta que este modelo de educação foi negativa para os 

camponeses, pois era voltada para a formação técnica da população urbana. Com 

exceção do Ruralismo Pedagógico a população não obtivera políticas públicas que 

atendesse suas especificidades. “A educação sempre esteve presente em todas as 

constituições brasileiras, entretanto, [...] percentual da sua população vivendo e 

produzindo no campo, a educação destinada a esta parcela da população foi pouco 

mencionada nas constituições federais” (OLIVEIRA, 2016, p.54).  

Ocorreu em 1981 o 1º seminário sobre o meio rural oferecido pelo Instituto 

de Estudos Avançados em Educação (IESAE) na Fundação Getúlio Vargas, nas 

quais foram apresentadas diversas concepções sobre as escolas e as populações 

rurais estruturadas em um documento (SCHIMITZ, 2015). 

De acordo com Schimitz (2015) o documento apresenta proposições de que 

as escolas rurais possuíam cunho urbano em que: 

 

Essa característica fazia das escolas, locais onde as crianças 
realizavam seus aprendizados e socialização, porém no meio rural a 
socialização acontecia, essencialmente na família, desse modo a 
escola com caráter urbano, não fazia relação do trabalho com o 
ensino, já que a criança da cidade não tinha essa relação presente 
no seu cotidiano, diferente da criança da zona rural que tinha o 
trabalho incutido em sua vida através dele se socializava e também 
aprendia (SCHIMITZ, p.35, 2015). 

 

Schimitz (2015) salienta que as escolas rurais com currículo urbano não 

agradavam e satisfaziam os interesses dos camponeses, pois não estava atrelado 

aos seus valores e modo de vida, entretanto já havia necessidade da escola rural se 

associar a realidade dos camponeses dado que quando tinha algo diferenciado 

sempre era voltado ao ensino técnico para o preparo de mão de obra. 

Em 1985 com a democratização do país a educação do campo conquistou 

maior representação, entre elas participação na elaboração de políticas públicas 

(LOVATO el al., 2017). 

Decorreram diversos movimentos políticos e sociais favoráveis à Educação 

Popular como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a Articulação 
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Paranaense em que possuíam como objetivo estimular a participação política das 

camadas populares segundo Rossato e Praxedes (2015) concomitantes e adversas 

às façanhas empresariais e públicas. 

De acordo com Fernandes (1999) o Movimento dos trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) é um deles em que procedeu da ocupação de terras no qual é a 

representação dos processos de espacialização e territorialização da luta pela terra. 

Este Movimento teve sua gênese em diversos Estados e sua organização teve como 

princípio à ocupação.  

 
O sentido da formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra está na sua espacialização e territorialização, porque traz o 
significado da resistência por meio da sua recriação. Nessas duas 
décadas, no desenvolvimento desses processos, os sem-terra se 
organizaram em vinte e duas unidades da federação e construíram 
uma estrutura organizativa multidimensionada em suas instâncias 
representativas e nas formas de organização das atividades. Dessa 
forma, ampliaram a luta pela terra em luta por outros direitos: 
educação, política agrícola, saúde etc., construindo as condições 
para conquistá-los (FERNANDES, 1999, p. 10). 

 

Segundo Bolonhezi (2016) o Movimento da Articulação Paranaense sucedeu 

a partir dos encontros da II Conferência Nacional por uma Educação Básica do 

Campo em que no decorrer do evento foi entregue pelos participantes a Carta 

Aberta de Porto Barreiro em que possuíam como finalidade a consolidação por uma 

Educação do Campo. 

 
Na Carta de Porto Barreiro ficaram estabelecidos compromissos 
assumidos pelas entidades participantes como: trabalhar a 
construção de um projeto popular de desenvolvimento para o campo, 
fortalecer a educação do campo, estabelecer diálogos com governos 
sobre a implantação de uma política de educação do campo, 
fomentar pesquisas na área e envolver universidades, entre outros 
(BOLONHEZI, 2016, p.2). 

 

Após a redemocratização do país conforme aborda os autores Rossato e 

Praxedes (2015, p.30) “com reconhecimento de suas contribuições teóricas e 

práticas para a educação, Paulo Freire voltou ao país, foi secretário da Educação [...] 

agraciado com o título de Patrono da Educação Brasileira no dia 13 de abril de 2012 

através da Lei Federal n. 12.612”. 
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No Brasil, após a VI Conferência Geral, em 1996 que ocorreu no Espirito 

Santo foi nomeada conforme Rossato e Praxedes (2014) a “Associação 

Internacional dos Movimentos Familiares para a Formação Rural” (CEFAs), a 

proposta se fortaleceu em toda a extensão nacional findando 263  CEFAs, 74 mil 

famílias abrangidas e mais de 23 mil alunos, que são estabelecidos pelo art. 4º das 

regulamentações da Associação Internacional das casas familiares rurais (AIMFR)  à 

medida que: 

 
Centros de educação e de formação profissional e geral integral, 
para jovens do meio rural, qualquer que seja sua origem e sua 
formação anterior, que se caracterizam pelos princípios fundamentais 
seguintes: 
a) A alternância educativa que permite uma formação associada: 

profissional e geral; 
b) A participação das famílias constituídas em associações de base, 

na formação, na gestão e no funcionamento de cada Centro e, 
por extensão, em todo o meio rural; 

c) A educação e formação integral das pessoas que favoreça a 
promoção pessoal e coletiva; 

d) A promoção e o desenvolvimento do meio em que se integram, 
assim como a animação social e cultural que promove a 
formação permanente (ROSSATO; PRAXEDES, p.32, 2015). 
  
 

Rossato e Praxedes (2015, p.32) apontam que os CEFAs “tem como 

objetivo proporcionar aos jovens rurais [..] qualidade de vida, por meio da aplicação 

de conhecimentos técnico-científicos”, através de escolas que após o término do 

curso os alunos recebam o histórico escolar e o diploma de qualificação como 

profissional da agricultura. 

Segundo Alencar (2010) em 1998 no período entre 23 á 27 de julho, ocorreu 

a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, que aconteceu na 

cidade de Luziânia em Goiás, fortalecendo a concepção de Educação no Campo e 

as políticas públicas, onde estiveram presentes instituições e movimentos sociais 

como a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), Organização das Nações Unidas, para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e 

Universidade de Brasília (UNB).  

De acordo com Rossato e Praxedes (2015) decorreram 23 encontros 

estaduais, nos quais foram analisadas as dificuldades e as experiências de cada 
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Estado, ao longo do evento consumaram e reconheceram a necessidade de 

estabelecer políticas públicas específicas para os povos do Campo. 

Pinheiro (2007) salienta que em virtude desse acontecimento o movimento 

por uma Educação Básica do Campo contribuiu para o aprimoramento do ensino das 

séries iniciais do ensino fundamental.  

Alencar (2010) aborda que na cidade de Luziânia no período de 2 a 6 de 

Agosto em 2004, sucede a II Conferência Nacional por Uma Educação do Campo, 

ampliando a discussão de 1998 em que nas discussões políticas e teóricas 

promovem um projeto com junção da população e os Movimentos Sociais do campo. 

Pinheiro (2007) aponta que definiram verter a educação “básica” (1ª a 4ª 

séries) e firmar a educação (infantil, fundamental e médio) para os filhos dos 

trabalhadores do campo adentrarem nas universidades públicas e no programas de 

pós-graduações, em razão de que campo também necessita de vários profissionais 

qualificados.   

Segundo Alencar (2010) após 10 anos da Conferência, a luta dos 

Movimentos Sociais continuam, para que os professores não reproduzam o currículo 

da área urbana na rural e respeitem as singularidades, a realidade, a história e a 

população da área rural. 

De acordo com Fernandes (2011) a Constituição de 1988 foi consequência 

da luta popular que proporcionou a formação de uma educação para o 

desenvolvimento do Campo, portanto as Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo é a representação do êxito deste percurso que está 

localizado no parágrafo único do artigo 2 que diz respeito a: 

 
Identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade 
e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza 
futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e 
nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as 
soluções exigidas por essas questões á qualidade social da vida 
coletiva do país (BRASIL, 2002, p.32). 

 

Na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei 9.394/96) os 

progressos foram também sentidos pela especificidade da Educação do Campo, 

realizando mais possibilidades para a educação do campo (LOVATO et al., 2017). 
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Em 1996, em 24 de dezembro é aprovado o FUNDEF (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério) nas quais “a escola rural como um dos componentes ou variáveis a 

serem considerados para efeito de cálculo e ponderações quanto á diferenciação de 

custo por aluno” (ROSSATO; PRAXEDES, 2015, p.40).  

Por consequência há um método de apoio à Educação Rural o FUNDEF 

favoreceu a educação nas escolas localizadas em áreas rurais, mas não 

conseguiram reverter a situação de abandono em que elas se encontravam. O ano 

de 1996 é referência na história dos sujeitos do Campo, consolidando o debate e a 

reflexão sobre a Educação do Campo, conforme salienta Rossato e Praxedes 

(2015). 

 

6.2 A Educação Rural na Legislação Brasileira entre 1812 a 1996  

 

Este quadro possui as Leis e Decretos-Leis da legislação brasileira entre os 

anos de 1812 à 1996 que foram utilizados para a elaboração desta seção. 
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Quadro 2 – As leis e suas atribuições 

Leis  Ano Atribuições 

Decreto-Lei nº 868 1938 Cria, no Ministério da Educação e Saúde, a 

Comissão Nacional de Ensino Primário. 

Decreto-lei n. 4.048 
1942 Cria o Serviço Nacional de Aprendizagem dos 

Industriários (SENAI) 

Decreto-lei n. 4.073 1942 Lei Orgânica do Ensino Industrial; 

Decreto-lei n.4.244 1942 Lei Orgânica do Ensino Secundário 

Decreto-lei n. 6.141 1943 Lei Orgânica do Ensino Comercial 

Decreto-lei n. 8.529 1946 Lei Orgânica do Ensino Primário 

Decreto-lei n. 8.530 1946 Lei Orgânica do Ensino Normal 

Decreto-lei n. 8.621 1946 Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial e dá outras 

providências. 

Decreto-lei n. 8.622 1946 Dispõe sobre a aprendizagem dos 

comerciários, estabelece e deveres dos 

empregadores e dos trabalhadores menores 

relativamente a essa aprendizagem e dá 

outras providências. 

Decreto-lei n. 9.613 1946 Lei Orgânica do Ensino Agrícola. 

Lei n. 2.613 1955 Autoriza a União a criar uma Fundação 

denominada Serviço Social Rural. 

Lei n. 38.956 1956 Foi regulamentada a Campanha Nacional de 

Educação Rural 

Lei n. 4024 1961 Fixa as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 

Lei n. 4.978 1964 Estabelece o sistema estadual de ensino 

Lei n. 5.875 1968 Dispõe sobre as escolas isoladas  

Lei n. 5.692 1971 Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 

2º graus, e dá outras providências. 

Lei n. 9394 1996 Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

Fonte: organizada pela autora, 2019. 
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De acordo com Santos e Bezerra Neto (2015, p.2) as Políticas Públicas de 

educação: 

 
São de fundamental importância para o funcionamento e 
compreensão do sistema capitalista, pois contribuem para a 
construção das condições essenciais à materialização de seu 
desenvolvimento econômico. Para que tal desenvolvimento se realize 
nas áreas rurais, é imprescindível que as políticas educacionais 
atendam à sua diversidade e extensão, considerem a realidade 
objetiva das populações a que se destinam e contemplem suas 
carências no processo de sua elaboração. 

 

Soares (2003) salienta que embora os programas de escolarização mais 

pertinentes para a população do Campo tenha ocorrido só partir de 1930 alguns 

acontecimentos se ressaltaram, como: 

a) O Plano de Educação de 1812 (governo de Dom João VI), que 
inclui como um dos dispositivos “que no 1° grau da instrução pública 
se ensinariam aqueles conhecimentos que a todos são necessários, 
qualquer que seja seu estado, e, no 2° grau, todos os conhecimentos 
que são essenciais aos agricultores, artistas e comerciantes”.5 

 b) A reforma de 1826 – Plano Nacional de Educação – onde 
“inscreve-se que no 1° ano do 2° grau será dada uma idéia dos três 
reinos da natureza, insistindo-se, particularmente, no conhecimento 
dos terrenos e dos produtos naturais da maior utilidade nos usos da 
vida”.6  

c) A reforma de 1879 (Decreto n° 7247) onde estabeleceu-se que “o 
ensino das escolas primárias do 2° grau constaria da continuação e 
desenvolvimento das disciplinas ensinadas no 1° grau e mais, entre 
outras disciplinas, noções de lavoura e horticultura” (SOARES, 2003, 
p.29). 

 

Aranha (2006) aborda que na década de 1870 novos ideais estavam 

ocorrendo referente aos antagonismos e embates de interesses. O sistema 

socioeconômico assente na escravização era sustentado pelos oligopólios rurais nas 

quais estavam sendo enfraquecidos por diversas leis abolicionistas. “As ideias 

monarquistas conflitavam com as concepções liberais, e até mesmo estas 

distinguiam entre as tendências radicais e democráticas e as de mentalidade mais 

conservadora” (ARANHA, 2006, p.297). 

Conforme apontam Santos e Bezerra Neto (2015) a Carta Magna e a 

Constituição Republicana de 1891 não apresentava referência para atender as 
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especificidades do meio rural, porém assegurava instrução primária e gratuita para 

todos e garantia a laicidade e a liberdade de ensino. 

 Aranha (2006) salienta que a dissociação do Ensino na Constituição de 

1891 concedeu a União o encargo da educação superior e secundária, concedendo 

ao Estado o Ensino Profissional e fundamental, a educação elementar obtinha pouca 

consideração devido à tendência elitista.  

Nas primeiras décadas do século XX segundo Soares (2003, p.27) a 

convergência de trabalhos administrativos e políticos tornaram-se relacionadas às 

expectativas metropolitanas, de forma que o corpo social brasileiro apenas 

despertou para a Educação Rural no momento em que o “forte movimento migratório 

internos dos anos 1910/20, quando um grande número de rurícolas deixou o campo 

em busca das áreas onde se iniciava um processo de industrialização mais amplo.” 

Somente com a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil em 

16 de Julho de 1934 ocorreu a concretização das primeiras distinções autorizadas 

conforme a lei destinada à atender os sujeitos do meio rural (SANTOS; BEZERRA 

NETO, 2015). 

No parágrafo 4° do artigo 120 da Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil de 1934, versa sobre garantir a educação rural e o beneficiamento 

dos camponeses na ocupação de terras públicas com o propósito de firmar esses 

sujeitos nas áreas rurais (SANTOS; BEZERRA NETO, 2015). 

Segundo Santos e Bezerra Neto (2015, p.181) no artigo 156 concerne que “a 

União e os Municípios aplicarão nunca menos de dez por cento, e os Estados e o 

Distrito Federal nunca menos de vinte por cento, da renda resultante dos impostos 

na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos”. 

A Constituição de 1937 foi concedida no dia primeiro de novembro, no que 

se refere à instauração do Estado Novo por Getúlio Vargas nas quais as conquistas 

da educação foram desfeitas resultantes ao autoritarismo do Estado (AKSENEM; 

MIGUEL, 2015). 

Consoantes Santos e Bezerra Neto (2015) como recurso de divulgação 

ideológica estadonovista a Sociedade Brasileira de Educação Rural foi elaborada em 

1937 na qual possuía como objetivo: 
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Garantir a preservação do sistema produtivo e o desenvolvimento da 
sociedade civil e política brasileira. Obviamente era necessário 
reduzir a massa de iletrados em nosso país, porém os princípios da 
disciplina e do civismo deveriam ser resguardados, materialmente, 
em posição contrária à fundamentação defendida pelos intelectuais 

do ruralismo pedagógico (SANTOS; BEZERRA NETO, 2015, 
p.181). 

 

Segundo Aksen e Miguel (2015) durante o governo de Getúlio Vargas a 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil obteve grande influência do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Hervatini (2011, p.74) salienta que 

“manifesto foi considerado um divisor de águas entre os educadores católicos e os 

liberais reformadores”. 

Barion (2014) ressalta que o manifesto dos Pioneiros foi escrito por 

Fernando de Azevedo e assinado por 26 intelectuais brasileiros que não eram de 

acordo com o modelo de educação que estava em vigor. De acordo com o 

documento, a forma em que a educação escolar estava organizada era subdividida e 

desarticulada. Entretanto encontram-se críticas ao ensino pela falta de cientificidade, 

na qual a transformação da sociedade e as características tradicionais não 

contribuíam na formação dos sujeitos. 

De acordo com Saviani (2008) o “Manifesto” preconiza que o Estado deverá 

garantir uma co-educação em que a escola laica, gratuita, obrigatória se constituem 

do mesmo modo na Educação: 

 

Pela laicidade se evitará que o ambiente escolar seja perturbado por 
crenças e disputas religiosas. Pela gratuidade, se garantirá o acesso 
de todos ás escolas oficiais. Pela obrigatoriedade se estenderá 
progressivamente o ensino até os 18 anos, evitando que as crianças 
e os jovens sejam prejudicados pela ignorância dos pais ou 
responsáveis e pelas contingências econômicas. Pela co-educação 
não se permitirá a separação entre alunos de um sexo ou outro 

(SAVIANI, 2008, p.245). 

 

Segundo Santos (2003) a Constituição de 1934 incorporou muitas das 

propostas do Manifesto dos Pioneiros da Educação na qual foi criada a primeira 

universidade que contemplaria uma faculdade voltada para a preparação 
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pedagógica do professor, que recebeu o nome de: Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras que cumpria as normas do decreto de Francisco Campos. 

Por conseguinte ao projeto nacionalista, a Comissão do Ensino Primário 

elaborada em 1938 mediante ao Decreto-Lei n.°868 possuía a atribuição de 

nacionalizar os estrangeiros através do ensino nas escolas criadas pelos mesmos. 

No entanto os professores e diretores que ficariam ao encargo de cuidar das escolas 

nas zonas rurais deveriam ser brasileiros, era estritamente proibida a utilização de 

materiais estrangeiros, todos os materiais que estariam em distribuição nas áreas 

rurais deveriam estar em português (BARION, 2014). 

Referente à violação dos artigos previstos na Lei de acordo com Barion 

(2014) seriam tomadas medidas previstas no artigo 29 na qual compete:  

 

a) ao autor ou editor que, violando a disposição da segunda parte 
do art. 16 desta lei, fizer constar no livro didático, a declaração 
em livro cujo uso não tenha sido autorizado, ou violar o disposto 
nos arts. 26 e 28 desta lei, a multa de um conto de réis a cinco 
conto de réis; b) aos infratores da proibição constante do 
parágrafo único do art. 5º, ou dos arts. 25 e 27 desta lei, e ainda 
aos diretores das escolas pré-primárias ou primárias e aos 
professores das escolas normais, profissionais ou secundárias, 
que, a partir de 1 de janeiro de 1940, admitirem no ensino de sua 
responsabilidade, livros didáticos de uso não autorizado, a multa 
de cem mil réis a dois contos de réis. Se não forem empregados 
públicos, ou, se o forem, a suspensão por quinze a sessenta dias 

(BRASIL, 1939, p.1 apud BARION, 2014, p.38). 

 

Saviani (2008) aborda que Gustavo Capanema criou a Universidade do 

Brasil nas quais as outras universidades que seriam abertas no país deveriam seguir 

o mesmo modelo de ensino superior, criou em 1938 o INEP (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), cuja administração foi deixada 

ao encargo de Lourenço Filho que possuía como preocupação o contexto social 

acerca das atividades realizadas em sala de aula, pois acreditava que a escola 

deveria preparar para a vida. 

Aksenen e Miguel (2015) corroboram que em 1942 foram criadas novas 

reformas intituladas de “Leis Orgânicas do Ensino”, pelo Ministro da Educação 

Gustavo Capanema, na qual possuía como objetivo organizar os níveis de ensino.   
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É neste contexto nas quais são declaradas a Reforma Capanema, intitulada 

também de Leis Orgânicas segundo Brighente e Mesquida (2013): 

 
a) Decreto-lei n. 4.048, de 22 de 1942, que criou o SENAI; 
b) Decreto-lei n. 4.073, de 30 de janeiro de 1942: Lei Orgânica do 
Ensino Industrial; 
c) Decreto-lei n. 4.244, de 9 de abril de 1942: Lei Orgânica do Ensino 
Secundário; 
 d) Decreto-lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943: Lei Orgânica do 
Ensino Comercial; 
 e) Decreto-lei n. 8.529, de 2 de janeiro de 1946: Lei Orgânica do 
Ensino Primário;  
f) Decreto-lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946, Lei Orgânica do 
Ensino Normal; 
 g) Decretos-lei n. 8.621 e 8.622, de 10 de janeiro de 1946, que criou 
o SENAC; 
 h) Decreto-lei n. 9.613, de 20 de agosto de 1946: Lei Orgânica do 
Ensino Agrícola (SAVIANI, 2008, p.269). 
 

Saviani (2008) afirma que não houve uma conformidade na ordem dos 

decretos das Leis Orgânicas de Ensino, mas salienta que ocorreram de acordo com 

os intuitos políticos.  

De acordo com Novaes (2010) o Ensino profissional em 1942 era muito 

significativo visto que a guerra estava ocorrendo no que resultou a redução da 

exportação de trabalhadores especializados. Deste modo o requerimento de 

qualificação e indústrias era extremamente significativo para o Governo, pois não 

existia a possibilidade de uma educação profissional na qual era motivo de urgência 

para as indústrias.  

Sucedia diversos problemas pertinentes à escassez de mão de obra 

especializada e a importação de produtos industrializados devido à segunda guerra 

mundial que estava ocorrendo fora do Brasil. Nesta perspectiva sucede a criação do 

SENAI para o contrato de indústrias e o treinamento para especializar trabalhadores 

(NOVAES, 2010).  

O primeiro decreto-lei 4.048 aborda o Serviço Nacional de Aprendizagem 

dos Industriários (SENAI), em que o artigo 2º nos parágrafos 1º e 2 º versa que a 

organização e administração das escolas de aprendizagem para industriários 

concerne ao Senai: 
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§ 1o  As escolas do Senai poderão ofertar vagas aos usuários do 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas 
condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação 
celebrados entre os operadores do Senai e os gestores dos Sistemas 
de Atendimento Socioeducativo locais 
§ 2º Deverão as escolas de aprendizagem, que se organizarem, 
ministrar ensino de continuação e do aperfeiçoamento e 
especialização, para trabalhadores industriários não sujeitos à 
aprendizagem (Brasil, 1942, s/p).       
 

O Decreto-lei 4.073 determina os parâmetros de organização do ensino 

industrial de grau secundário, proposto para o preparativo profissional dos 

trabalhadores industriais, manuais, de transportes, das comunicações e da pesca. 

No qual o ensino Industrial deverá amparar de acordo com o artigo 3º (BRASIL, 

1930): 

 
1. Aos interesses do trabalhador, realizando a sua preparação 
profissional e a sua formação humana. 
2. Aos interesses das empresas, nutrindo-as, segundo as suas 
necessidades crescentes e mutaveis, de suficiente e adequada mão 
de obra. 
3. Aos interesses da nação, promovendo continuamente a 
mobilização de eficientes construtores de sua economia e cultura 
(BRASIL, 1930, s/p). 
 

Segundo Novaes (2010) posteriormente a queda de Getúlio Vargas a 

Reforma do Ensino Primário ocorreu em 2 de janeiro de 1946 na qual foi intitulada 

de Lei Orgânica do Ensino Primário que surgiu em um período instabilidade política, 

a Crise de 29. Desta forma o ensino primário foi divido em 2 etapas: “1º Ensino 

primário fundamental: subdividido em elementar (4 anos) e complementar (1 ano) 

para crianças de 7 à 12 anos. 2º Ensino primário supletivo: com duração de 2 anos, 

destinado à jovens e adultos que não receberam essa educação com idade” 

(NOVAES, 2010, p.20). 

A Lei Orgânica do Ensino Primário ficaria ao encargo das empresas 

proprietários agrícolas de acordo com o artigo 44 em que: “Os proprietários agrícolas 

e empresas, em cuja propriedade se localizar estabelecimento de ensino primário, 

deverão facilitar e auxiliar as providências que visem a plena execução da 

obrigatoriedade escolar” (BRASIL, 1946 apud AKSENEN; MIGUEL, 2015, p.713).  
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O Ensino Secundário conforme o Decreto-Lei 4.244, estendeu-se ao Ensino 

Médio, pois antes da reforma pertencia ao Ensino Superior, nas quais os favorecidos 

eram a elite (NOVAES, 2010).   

O Ensino Secundário possuía as seguintes atribuições: 

 
1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino 

primário, a personalidade integral dos adolescentes. 
2.  Acentuar a elevar, na formação espiritual dos adolecentes, a 

conciência patriótica e a conciência humanística.    
3.  Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a 

estudos mais elevados de formação especial (BRASIL, 1942, 
s/p). 

 

De acordo com Hervatini (2015) o Decreto-Lei n°8530, de 2 de janeiro de 

1946 foi elaborada a Lei Orgânica do Ensino Normal, na qual foi regida o Curso 

Normal pela primeira vez. Deste modo a Escola Normal foi dividida em 2 ciclos: 

 
O primeiro ciclo, com duração de quatro anos, destinando-se a 
formar regentes do ensino primário com seu funcionamento em 
Escolas Normais Regionais; o segundo ciclo, com duração de três 
anos, correspondendo ao ciclo colegial do curso secundário, 
destinando-se a formar os professores do ensino primário com seu 
funcionamento em Escolas Normais e nos Institutos de Educação 
(HERVATINI, 2015, p.6). 
 

Segundo Hervatini (2015) a Lei Orgânica do Ensino Normal tinha como 

finalidade formar professores para desenvolver a melhoria de vida nas comunidades 

rurais através do ensino primário.  

Deste modo Aksenen e Miguel (2015) salientam que a formação dos 

professores no Paraná para as zonas rurais deveriam atender o crescimento dos 

habitantes que trabalham em atividades cafeeiras. 

Foram organizados Cursos Normais Regionais com a intenção de 

escolarizar e alfabetizar os camponeses que segundo Aksenen e Miguel (2015), o 

Secretário da Educação e Cultura Erasmo Pilotto foi influenciado pelo padrão 

mexicano. 

Akesenen e Miguel (2015, p.715) abordam que a Lei Orgânica do Ensino 

Agrícola de n°9.613 “estabelece as bases de organização e de regime do ensino 
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agrícola, que é o ramo do ensino até o segundo grau, destinado essencialmente à 

preparação profissional dos trabalhadores da agricultura.”  

O Ensino Agrícola era incumbido de predeterminar os trabalhadores 

agrícolas profissionalmente, disponibilizando qualificação e aperfeiçoamento de 

técnicas direcionando-os ao Ensino Superior. Entretanto os professores deveriam 

ser qualificados para ministrarem os conteúdos destas disciplinas (AKESENEN; 

MIGUEL, 2015). 

Schimitz (2015) ressalta que a Educação Agrícola não ficava ao encargo do 

Ministério da Educação e Saúde, quem organizava era o Ministério da Agricultura 

conforme a Lei Orgânica de Ensino Agrícola, assinada pelo presidente Eurico 

Gaspar Dutra e Netto Campelo Junior na qual era ministro da agricultura. 

Para se matricular no curso agrícola, na qual atendia meninos era 

necessário ter 12 anos completos, ter começado o Ensino Primário, boa saúde e 

capacidade mental para exercer os trabalhos, ser admitido no exame vestibular, mas 

infelizmente a formação que era exigida aos alunos não era oferecida nas zonas 

rurais (SCHIMITZ, 2015). 

Consoante aos artigos 8º e 9º os cursos eram organizados em três 

categorias: Cursos de continuação, cursos de formação e cursos de 

aperfeiçoamento.  Com duração de quatro anos dividindo os dois primeiros em 

iniciações agrícola, o curso de formação possuía como proposta “dar preparação 

profissional necessária ao exercício do trabalho do mestre agrícola, os dois anos 

subsequente em curso de maestria agrícola” que deveriam ser apropriados as 

particularidades de cada região (SCHIMITZ, 2015, p.27). 

No primeiro ciclo os cursos de continuação eram designados a pessoas que 

não possuíam diploma, mas dispunham de um caráter prático. Os cursos de 

aperfeiçoamento abrangiam elevar o conhecimento de docentes e administradores. 

No segundo ciclo do ensino agrícola era exibido em duas modalidades a de cursos 

agrícolas pedagógicos e cursos agrícolas técnicos na qual tinha duração de três 

anos em que a formação era específica em alguma área da agricultura (SCHIMITZ, 

2015). 

Schimitz (2015) ressalta que eram oferecidos cursos nas áreas de 

horticultura, indústrias agrícolas, agricultura, zootecnia, práticas veterinárias, 
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mecânica agrícola e laticínios. Os cursos pedagógicos eram atribuídos à formação 

administrativa ou docente, entre eles: cursos de didática de ensino agrícola, 

administração de ensino agrícola, magistério de economia rural doméstica.  

Para fazer parte do curso de formação era fundamental passar no vestibular, 

se fossem meninas os estabelecimentos de ensino que deveriam procurar eram de 

exclusividade feminina e o ensino deveria ser voltado para a vida doméstica rural 

(SCHIMITZ, 2015).   

O Decreto-Lei 8.621 de 10 de janeiro de 1946 o SENAC (Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial) ficará ao encargo de organizar e administrar o ensino 

de comercial, de acordo com o artigo 3º: 

 
O "SENAC" deverá também colaborar na obra de difusão e 
aperfeiçoamento do ensino comercial de formação e do ensino 
imediato que com êle se relacionar diretamente, para o que 
promoverá os acôrdos necessários, especialmente com 
estabelecimentos de ensino comercial reconhecidos pelo Govêrno 
Federal, exigindo sempre, em troca do auxilio financeiro que der, 
melhoria do aparelhamento escolar e determinado número de 
matrículas gratuitas para comerciários, seus filhos, ou estudantes a 
que provadamente faltarem os recursos necessários (BRASIL, 1946, 
s/p). 
 

De acordo com o Decreto-Lei 6.141 de 28 de dezembro de 1943 determina 

os princípios de organização do Ensino Comercial, que possui os seguintes 

objetivos: 

1. Formar profissionais aptos ao exercício de atividades específicas 
no comércio e bem assim de funções auxiliares de caráter 
administrativo nos negócios públicos e privados.  
 2. Dar a candidatos ao exercício das mais simples ou correntes 
atividades no comércio e na administração uma sumária preparação 
profissional.  
3. Aperfeiçoar os conhecimentos e capacidades técnicas de 
profissionais diplomados na forma desta lei (BRASIL, 1943, s/p). 
 

Em 1946 foi fundada a Comissão Brasileira-Americana de Educação das 

Populações Rurais (CBAR), que possui como propósito pesquisar as situações 

culturais e sociais do meio rural e colaborar com a educação (SANTOS; BEZERRA 

NETO, 2015). 
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Amaral e Souza (2013, p.93) salientam que com a criação da CBAR a 

ampliação rural iria contribuir com a “tecnificação, especificidade e aumento da 

produtividade”. 

De acordo com Mendonça (2010) a CBAR englobava como objetivo em suas 

metas instituir Centro de Treinamentos (CTs) que possuíam como atribuição 

qualificar trabalhadores rurais profissionalmente; a propagação de Clubes Escolares 

Agrícolas para crianças e adolescentes; o desenvolvimento continuado para a 

especialização de técnicos nos Estados Unidos; a elaboração das “lideranças 

rurais”, que possui como finalidade através de programas educacionais suscitar nos 

trabalhadores rurais mais apreço ao trabalho que realizam no meio rural. 

Santos (2003) ressalta que na Constituição de 1934 na qual ocorreu a 

incorporação do Manifesto dos Pioneiros que aconteceu pela primeira vez a decisão 

de existir uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no que resultou a 

União o interesse de elaborar o Plano Nacional de Educação através do Ministério 

da Educação e do Conselho Nacional de Educação, entretanto as propostas não 

foram concretizadas. 

O presidente Vargas em 1937 apresenta outra Constituição intitulada pela 

população como “Polaca” na qual seus ideais eram influenciados pela ditadura 

polonesa. No entanto a LDB foi prejudicada (SANTOS, 2003). 

Aranha (2008) destaca que o processo de redemocratização do país 

posteriormente a queda de Vargas na ditadura, os pioneiros da educação nova 

apresentam uma posição contra à Constituição de 1937 nas quais dão continuidade 

a luta antecedente. 

Entre 1937 e 1945 durante o período ditatorial conforme aborda Santos 

(2003) ocorreu a revogação dos sistemas de ensino de 1930, no que sucedeu o 

término dos Conselhos nacionais e estaduais de Educação, havendo a 

desvinculação do ensino com recursos públicos.   

As classes menos favorecidas foram privadas de contribuir com a caixa 

escolar no que resultou na divisão do ensino brasileiro, para os filhos de operários 

foi criado o curso profissional que iriam direciona-los para as indústrias e sindicatos. 

Entretanto para os menos favorecidos iria existir uma escola pública e gratuita de 
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elite na qual engendrou por meio da Constituição um crítico preconceito social 

(SANTOS, 2003).  

Foi criada em 1955 a Fundação de Serviço Social Rural por meio da Lei nº 

2.613, de 23 de setembro, o objetivo desta fundação era buscar melhorias para 

aumentar a qualidade de vida das pessoas que residiam nas zonas rurais. O Serviço 

Social Rural ficou responsável pelas questões de habitação, alimentação, vestuário 

educação, saúde e assistência sanitária a fim de promover as atividades produtoras 

com a finalidade de tornar firme a fixação do povo no campo. A lei também aludia 

sobre as definições de orçamento, impostos e verbas, mas não tratava da educação 

especificamente (SCHIMITZ, 2015).  

Em 1956 por meio do Decreto nº 38.956 de 27 de março foi regulamentada a 

Campanha Nacional de Educação Rural, na qual foi criada em 1952 com o propósito 

de disseminar a educação no meio rural (BRASIL, 1952).  

Consoante estabelecido no artigo 2º: 

 
Destina-se essa Campanha a levar aos indivíduos e às comunidades 
os conhecimentos teóricos e técnicos indispensáveis a um nível de 
vida compatível com a dignidade humana e com os ideais 
democráticos, conduzindo as crianças, os adolescentes e os adultos 
a compreenderem os problemas peculiares ao meio em que vivem, a 
formarem uma ideia exata de seus deveres e direitos individuais e 
cívicos e a participarem, eficazmente do progresso econômico e 
social da comunidade a que pertencem (BRASIL, 1956, s/p).  
 

De acordo com Schimitz (2015) a Campanha se desenvolvia através de 

missões em Centro Sociais de Treinamento de Líderes Rurais, Auxiliares rurais, 

professores, entre diversas outras campanhas educacionais, em que a 

responsabilidade de instruções da campanha ficou sob a responsabilidade do 

Ministério da Educação. 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) tem o seu anteprojeto apresentado pelo 

ministro Clemente Mariano em 1948, na qual foi fundamentado e orientado por 

Lourenço Filho (ARANHA, 2008). 

Segundo Akesenen e Miguel (2015) a primeira proposição da LDB foi 

discutida entre conservadores e progressistas. No entanto após 13 anos 
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posteriormente ao debate foi aprovada a Lei 4.024 com ideais conservadores em 20 

de dezembro de 1961. 

De acordo com Santos e Bezerra Neto (2015) a situação da educação dos 

camponeses foram mantidas na LDB 4024 conforme os artigos: 

 
Artigo 31 as empresas industriais, comerciais e agrícolas com mais 
de cem funcionários, ficavam obrigadas a manter ensino primário 
gratuito para todos os seus servidores e filhos destes;  
Artigo 47 o ensino técnico de grau médio abrangeria os cursos 
industrial, agrícola e comercial;  
Artigo 49 os cursos industrial, agrícola e comercial seriam 
ministrados em dois ciclos: o ginasial, com a duração de quatro anos, 

e o colegial, com duração mínima de três anos (SANTOS; 
BEZERRA NETO, 2015, p.5). 
 

Após o Golpe Militar Aksenen e Miguel (2015, p.717) ressaltam que não 

foram exibidas novas propostas referentes à Constituição de 1967. Em 11 de agosto 

de 1971, a zona rural foi agraciada com alguns tópicos na LDB 5.692/71 em que o 

“Artigo 4° estabelecia que os currículos do ensino de 1° e 2° graus deveriam atender 

as peculiaridades locais”; O Artigo 11° determina que as épocas de plantio sejam 

respeitadas no calendário das escolas rurais.  

No Artigo 29° contata-se o interesse de uma formação diferenciada aos 

professores de acordo com as regiões em que atuam, mas não há especificações na 

Lei (AKSENEM; MIGUEL, 2015).  

Para os proprietários Rurais de acordo com os artigos 49 e 51 a obrigação 

do custeio deve-se: 

 
Artigo 49. As empresas e os proprietários rurais, que não puderem 
manter em suas glebas ensino para os seus empregados e os _lhos 
destes, são obrigados [...] a facilitar-lhes a frequência à escola mais 
próxima ou a propiciar a instalação e o funcionamento de escolas 
gratuitas em suas propriedades. [...]  
Artigo 51. Os sistemas de ensino atuarão junto às empresas de 
qualquer natureza, urbanas ou agrícolas, que tenham empregados 
residentes em suas dependências, no sentido de que instalem e 
mantenham, conforme dispuser o respectivo sistema e dentro das 
peculiaridades locais, receptores de rádio e televisão educativos para 
o seu pessoal (BRASIL, 1971 apud AKSENEM, MIGUEL, 2015, 

p.717). 
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Os proprietários de terras que não conseguissem manter uma escola 

conforme determinava a Lei careceria propiciar aos alunos frequentar outras escolas 

mais próximas regularmente (SCHIMITZ, 2015).  

Segundo Schimitz (2015) o artigo 51° possui um avanço em relação ao 

artigo referente aos artigos 49° e 32° da Lei 4024/61 no qual aborda a  

responsabilidade das questões do meio rural não ser responsabilidade do Estado se 

torna uma preocupação, esta discussão justificou a ausência de políticas públicas.  

No Paraná segundo Schimitz (2015) foi determinado o Sistema Estadual de 

Ensino pelo meio da Lei nº 4.978, de dezembro de 1964, entretanto, o ensino rural 

foi citado poucas vezes. Conforme o artigo 15 os poderes municipais e estaduais 

poderiam amparar os estabelecimentos das zonas rurais sucedendo a adaptação e 

estimulando o povo do meio rural em suas atividades profissionais e vocacionais. 

As escolas isoladas de acordo com a Lei de 1964 ofereceriam somente as 

quatro séries do ensino primário em contrapartida com os grupos escolares que 

ofertariam ate a sexta série, nas casas escolares poderiam haver até a sexta série 

caso as instalações fossem adequadas. No entanto, de acordo com a Lei 5.875, de 

19 de novembro de 1968, as escolas isoladas que fossem localizadas em municípios 

sem ensino primário e dispusesse de docentes disponíveis, poderiam proporcionar 

até a quinta série se fosse autorizada pela Secretaria de Educação e Cultura 

(SCHIMITZ, 2015). 

Em 1979, foi publicado pelo MEC segundo Schimitz (2015) um documento 

chamado de Subsídios para o planejamento da educação do meio rural, na que 

apresentava projetos e programas dirigidos para a ampliação e o aperfeiçoamento 

da educação no meio rural em que estava inserida dentro do quadro da política 

social do Plano Nacional de Desenvolvimento de 1980/1985 que dispunha como 

objetivo moderar as desigualdades sociais. 

O documento consoante a Schimitz (2015) conduzia a educação do meio 

rural por um caminho que a tornasse mais ampla e adjunta às comunidade buscando 

a ascensão coletiva, direcionada para a história, valores culturais e contexto 

econômico. A Educação Rural conforme se refere o documento deveria: 
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- contribui para a autopromoção do homem do campo a partir de seu 
contexto cultural; 
- desenvolver a compreensão do meio e a busca de soluções para 
seus problemas, desenvolvendo capacidades para uma interpretação 
do próprio meio; 
- estimular a população rural para participação consciente no 
desenvolvimento e na transformação estrutural prevista na legislação 
e nos planos vigentes. 
- estimular a organização da população rural em relação àqueles 
aspectos que são de interesse comum para se obter uma melhor 
solução de distribuição de oportunidades entre todos os seus 
membros; 
- capacitar a população rural para uma melhor utilização dos 
recursos disponíveis , a fim de que possa usufruir plenamente dos 
bens que produz (BRASIL, p.13-14, 1979 apud SCHIMITZ, p. 33, 
2015). 
 

Segundo Schimitz (2015) o documento listou 8 propostas e conceitos 

básicos para o planejamento da educação que deveriam apresentar instrumentos, 

estratégias e mecanismos para serem trabalhados as partes de ação comunitária, 

vinculação de recursos, promoção dos agentes educacionais, descentralização da 

administração educacional, adequação dos conteúdos educacionais, concentração 

de serviços e a preparação para o trabalho.  

De acordo com Fernandes (2011) a Constituição de 1988 foi consequência 

da luta popular que proporcionou a formação de uma educação para o 

desenvolvimento do Campo, portanto as Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo é a representação do êxito deste percurso que está 

localizado no parágrafo único do artigo 2 que diz respeito a: 

 
Identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade 
e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza 
futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e 
nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as 
soluções exigidas por essas questões á qualidade social da vida 
coletiva do país (BRASIL, 2002, p.32). 

 

De acordo com Fernandes (2011) nos artigos 9, 10 e 11 das Diretrizes 

operacionais determinam que os movimentos sociais possam subvencionar as 

políticas públicas de maneira democrática.  

O artigo 13 se refere a formação dos professores na modalidade de 

educação do campo, visando reconhecer os campesinos, sejam eles crianças, 
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jovens e adultos como “principais sujeitos da construção do conhecimento a partir de 

suas próprias realidades, ou seja, do lugar onde vivem” (FERNANDES, 2011, p.144). 

A datar 1990 Bremm (2015, p.17) salienta a sucessão de políticas 

neoliberais que estabelecem um “Estado mínimo para as políticas sociais (trabalho e 

educação) e o máximo para o capital” em que são organizadas estratégias 

educacionais que ficam ao encargo de setores privados e organizações não-

governamentais. 

Schimitz (2015) destaca que a LDB 9394/96 não foi objetiva na questão da 

educação ofertada nas zonas rurais, mas abriu oportunidades para que fossem 

publicados diversos documentos que regulamentaria a Educação Rural. 

No artigo 26 da atual Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 firma que o seu 

currículo mediante a diversificação nas escolas básicas que as singularidades 

econômicas, culturais regionais e locais desses sujeitos sejam mantidas (BRASIL, 

1996). 

O artigo 28 da LDB é o que estigma as lutas e a história da Educação do 

Campo, estabelecendo que os sistemas de ensino deverão se adaptar no que se 

refere a gestão e organização curricular pedagógica tendo como objetivo se adequar 

a realidade do campo articulando no regimento: 

 
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os 
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;  
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996, 
p.41). 
 

Desta maneira as conquistas que ocorrem através da legislação foram em 

razão da comunidade e dos movimentos sociais se unirem, que gerou o 

fortalecimento e organizações para as reivindicações de seus direitos (SCHIMITZ, 

2015). 

De acordo com Rossato e Praxedes (2015, p.40) a diversidade sócio-cultural 

e o direito a igualdade é reconhecida na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, “a 
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educação oferecida às populações do Campo deve adequar-se aos valores, saberes 

e necessidades desses povos". Para Leite (2002) apud Rossato e Praxedes (2015, 

p.40) a finalidade da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 “promove a desvinculação da 

escola dos meios e da performance escolar urbana exigindo para a primeira um 

planejamento interligado à vida rural e de certo modo desurbanizado”, deste modo o 

currículo para as escolas do campo tem como intuito valorizar os conhecimentos que 

rurícolas já possuem articulando-os aos conteúdos da sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final deste trabalho, podemos compreender através da bibliografia 

apresentada, que a tendência histórica brasileira evidencia as distinções pelas quais 

a Educação Rural foi alterada, desta forma as fontes permitiram responder o 

seguinte problema de pesquisa: “Como sucedeu o processo da Educação Rural nos 

âmbitos histórico, legal e conceitual?” na indagação por respostas foi necessário 

averiguar as pesquisas realizadas sobre a temática (Estado da Arte), descrever o 

contexto histórico, as leis que marcaram o processo de institucionalização da 

modalidade de ensino do Campo no recorte temporal de 1812 à 1996. 

A primeira questão referente ao contexto histórico da Educação Rural a 

partir década de 1920 apresenta como o ensino para os sujeitos do meio rural 

encontrava-se sem importância que conforme Schimitz (2015) possuía uma 

dualidade no ensino e tinha como objetivo formar sujeitos condicionados ao trabalho. 

Destarte nota-se o descaso com os camponeses adquirirem uma formação de 

qualidade, a educação oferecida era a elementar na qual tinha como propósito 

somente para a mão de obra. 

Bremm (2015) aborda que com o desenvolvimento urbano a educação 

voltou-se para o campo a fim de conter o êxodo rural em contrapartida esses 

acontecimentos fez com que houvesse lutas e reivindicações para que se realizasse 

politicas públicas especificas para o meio rural. 

Assim sendo a Educação Rural no Brasil obteve um grande avanço no 

decorrer destas três décadas nas quais foram desenvolvidas diversas leis e 

diretrizes que firmam a igualdade e a legalidade para os sujeitos que vivem no meio 

rural, contudo a Educação Rural é transformada em Educação do Campo, em que 

ocorre uma mudança de nomenclatura dos termos, díspares a Educação do Campo 

é construída mediante aos saberes científicos e culturais nos quais fomentam a 

participação dos discentes no processo de ensino aprendizagem promovendo a 

vinculação dos conteúdos abordados em sala de aula com a sua realidade e 

cotidiano enquanto a Educação Rural é o oposto. 
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