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 1
CONTEXTO HISTÓRICO E POLÍTICA 

EDUCACIONAL PARA O MEIO RURAL

No período entre 1930 e 1945, foram criados vários órgãos rela-
cionados à educação e uma sequência de eventos que viriam mudar a 
forma e a história da educação no Brasil, em especial a de educação de 
adultos. A política de extensão de serviços aos adolescentes e adultos 
constitui-se em processo mais amplo de transformação do Estado no 
sentido de suavizar tensões provocadas pela formação das chamadas 
“massas populares urbanas”, que precisavam ser incorporadas. Para 
Beisiegel (1974, p.76),

Esta função do Estado na acomodação de tensões viria estender-se 
progressivamente a todas as áreas particulares de sua atividade. Seria 
neste período, com efeito, que o Estado brasileiro encaminharia deci-
sivamente a sua atuação no sentido da ampliação e do enriquecimento 
dos denominados “direitos de cidadania”.

Porém, a questão social permanecia relativamente desvinculada 
dos grandes projetos econômicos – política que viria a ser mudada 
no segundo governo de Vargas (1951-1954), em que a questão social 
passou a compor o próprio plano de desenvolvimento como forma 
de solucionar simultaneamente as demandas sociais por saúde, ali-
mentação, transporte etc. Esse governo não significou continuidade 
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daquele desenvolvido no Estado Novo (1937-1945), mas se definiu 
por um plano de desenvolvimento econômico e social de grande 
envergadura, apoiado em diagnóstico da economia e da sociedade 
brasileira. 

Embora a industrialização tenha sido meta e processo dos go-
vernos desde 1930, foi somente nos anos 50 que se traçou, de forma 
abrangente, uma alternativa global de desenvolvimento do capita-
lismo no Brasil.

Definiram-se ao mesmo tempo, um programa de desenvolvi-
mento capitalista da agricultura, um bloco integrado de inversões 
visando à indústria pesada, um projeto de desenvolvimento urbano 
e de vinculações orgânicas entre o campo e as cidades e, finalmente, 
uma concepção de “integração” das massas trabalhadoras urbanas 
no processo de desenvolvimento, através de políticas específicas de 
bem-estar social. (Draibe, 1985, p.105)

Para a autora, no período de 1930 a 1960, foi definido um con-
junto específico de políticas relacionadas às questões mais gerais do 
Brasil, porém,

a “novidade” introduzida pelos dirigentes políticos que assumiram 
em 1951 foi a de que pela primeira vez, de modo explícito, integrado e 
compatibilizado, essas questões foram equacionadas e pensadas como 
constitutivas de um todo orgânico, superando o modo fragmentado e 
parcial com que haviam sido tratadas até então. (Draibe, 1985, p.105)

Essa visão orgânica permitiu que o desenvolvimento da política 
de governo, baseada na industrialização e modernização, não se 
restringisse somente ao meio urbano. Um dos eixos do plano de go-
verno de Vargas foi promover a capacitação da agricultura apoiada na 
modernização da produção rural, investindo em melhorias técnicas, 
mecanização, créditos e financiamento (idem).

Os projetos sociais do governo na área rural, de modo mais siste-
matizado, iniciaram-se em 1951, com a criação do Serviço Social Ru-
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ral (SSR), que se destinava à prestação de serviços médico-sanitários, 
ao desenvolvimento dos setores da economia doméstica, artesanato, 
recreação, indústrias rurais caseiras e educação de base. Teria ainda 
como missão promover o “[...] bem-estar social e melhoria do padrão 
de vida dos habitantes da zona rural e dotar os trabalhadores da agri-
cultura de uma instituição assistencial nos moldes das já existentes 
para operários e trabalhadores do comércio (Sesi, Sesc)” (Calazans 
et al., 1979, p.31-4).

A preocupação com a educação de adultos, enquanto proble-
ma de caráter nacional aparece nos últimos anos do Estado Novo 
(1937-1945), com implementação de programas específicos que 
obedecem a dois marcos: antes da década de 1940 e posterior a esse 
período, mais precisamente em 1945, quando a educação de adultos 
ganha força pelo empreendimento da União.

Na primeira fase (antes de 1940), a educação de adultos não se 
configura como necessidade e direitos, mas se constituía em inicia-
tivas de erradicação do analfabetismo, que respondia a interesses 
regionais com o patrocínio de entidades governamentais ou parti-
culares, com legislação vaga e fragmentada. Na sua segunda fase 
(meados da década de 1940), a educação de adultos firma-se como 
meta de ensino, ganha apoio da União, com propostas de expansão 
para o território nacional por meio de programas, com proposições 
para além da alfabetização (Beisiegel, 1974, p.67).

Durante o Estado Novo e nos anos 1950, a educação em geral 
e, mais particularmente, a educação elementar e de adultos são ex-
pandidas em função da criação de dois órgãos. Em 1938, o Decreto 
nº 580 criou o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep), 
“[...] com o objetivo de promover estudos e centralizar informações 
acerca da educação nacional” (Paiva, 1987, p.138). Competia ao Inep 
financiar a construção de escolas destinadas ao ensino elementar, 
conceder bolsas de estudos para o aperfeiçoamento de pessoal técnico 
relacionado ao ensino primário e, finalmente, 

destinar recursos à educação primária de adolescentes e adultos anal-
fabetos, observados os termos de um plano geral de ensino supletivo 
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aprovado pelo Ministério da Educação e Saúde. Nesta determinação 
se originam Campanhas de educação de adultos, implementadas a 
partir de 1947, pelo governo federal. (idem, p.140)

O outro órgão criado foi o Fundo Nacional do Ensino Primário 
(FNEP), regulamentado em agosto de 1945, destinado a incentivar 
a difusão do ensino elementar. Com isso, o governo opta por aten-
der o sistema comum de ensino e a educação de adultos, que ganha 
autonomia e importância em virtude do próprio contexto nacional e 
internacional. Conforme assinala Paiva (idem, p.141), 

com o final da Guerra e a criação da Unesco, no plano internacio-
nal, e a derrubada do Estado Novo, internamente, a alfabetização e 
educação da população adulta passaram a ser percebidas como um 
instrumento da redemocratização, como um problema que merecia 
tratamento especial e que polarizava as atenções pela possibilidade 
de utilização da educação em função dos novos objetivos políticos. 

A autora levanta, ainda, a possibilidade de que o FNEP teria 
destinado recursos avantajados à educação de adultos com a finali-
dade de formar e aumentar o número de eleitores dentro do espírito 
do getulismo, para possíveis eleições decorrentes do processo de 
redemocratização.

Em termos de regulamentação e oficialização, a Constituição de 
16 de julho de 1934, em seu artigo 150, parágrafo único, incluíra o 
ensino elementar de adultos entre os objetivos de interesses da União. 
O “[...] plano nacional de educação a ser fixado, coordenado e fisca-
lizado em sua execução pelo Governo Federal, deveria incluir, entre 
as suas normas, o ensino primário integral gratuito e de frequência 
obrigatória extensivos aos adultos” (Beisiegel, 1974, p.78). Na prá-
tica, a política educacional do Estado Novo privilegiou a formação 
para o trabalho, com o ensino básico dividido por ramos profissionais 
mantenedores da divisão econômico-social e de classes sociais.

Essa legislação em nada acrescentou às outras disposições legais 
regionais já fixadas anteriormente. A Constituição de 1937 não faz 



POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NO CAMPO  25

menção ao ensino de adultos e foi somente a partir dos trabalhos 
desenvolvidos pelo Inep que o ensino supletivo para adultos teria des-
pertado maior atenção do público e das administrações (idem, p.79).

Ao lado desses fatores internos outros acontecimentos externos 
ao País influíram na concretização da educação de adultos, a partir 
de 1945. Em novembro desse ano, foi criada a Unesco que, no clima 
ideológico do pós-guerra, via na educação o caminho para propiciar 
a elevação das condições de vida e o combate à pobreza. Imbuída 
desse espírito, estimula a realização de programas nacionais de edu-
cação de adultos analfabetos, que passaram a ser desenvolvidos sob 
a designação de Campanhas. 

O empenho da Unesco no combate ao analfabetismo, sinônimo 
do atraso, não se restringiu à transmissão de técnicas elementares da 
leitura e da escrita. Adotou-se como estratégia educacional a Edu-
cação de Base, conhecida também como Educação Fundamental.1 
Seus fundamentos não privilegiavam somente a alfabetização, mas 
propunham uma educação de caráter integrador, com conteúdos 
flexíveis, para atender aos diferentes grupos. Tais orientações foram 
facilmente absorvidas pelo Brasil na elaboração de Campanhas de 
educação de adultos analfabetos em consonância com os referenciais 
da Unesco. 

Neste contexto, em 1952, foi criada a Campanha Nacional de 
Educação Rural (CNER) que definia a Educação de Base ou Edu-
cação Fundamental como um “processo de mudança cultural, um 
reagente poderoso capaz de arrancar da inércia e da rotina populações 
inteiras”. Acrescentava a CNER, que essa educação seria eficiente 
em função da “força renovadora de costumes, de práticas, de padrão 
de vida, que vem das próprias forças que sempre existem em estado 

 1 A Educação Fundamental foi proposta e patrocinada pela Unesco, enquanto a 
Educação de Base tem origem predominante francesa, com vínculos cristãos. No 
Brasil e, em particular, em relação à Campanha Nacional de Educação Rural, 
a orientação pedagógica combinou essas duas formas de educação, associada 
ao Desenvolvimento de Comunidade. Tal associação atende aos interesses de 
governantes no sentido de manter sob controle a organização popular desses 
grupos (Brandão, 1980, p.5).
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latente em todas as comunidades, forças essas que se exploram com 
recursos científicos de que se dispõe” (RCNER, 1954, v.1, p.11).2

Ao final da década de 1940 e início de 1950, os programas de 
educação das massas destinados aos adultos, são impulsionados no 
Brasil pela vitória dos ideais democráticos com o fim da Guerra. 
Internamente, as políticas iniciadas por Vargas concebiam a educa-
ção das massas como instrumento de construção de uma sociedade 
democrática, aliada ao fator econômico.

Em 1946, é criada a primeira Campanha de Alfabetização de 
Adultos e Adolescentes (CAAA). A partir de 1950, já no governo de 
Juscelino Kubitschek (1956-1961), serão criados outros programas 
de educação de jovens e adultos, com destaque para o meio rural, em 
função das metas de desenvolvimento da economia e da indústria, 
aliado ao contexto ideológico de que as populações mais pobres são 
mais suscetíveis ao comunismo. O governo de JK foi marcado pela 
conduta populista de seu antecessor Getulio Vargas, assim, apoiou-se 
na política de massas, mas propôs um programa de desenvolvimento 
econômico baseado na internacionalização dos novos investimentos. 

Ao ser eleito com o programa para “fazer o Brasil progredir 50 
anos em 5”, JK propunha desenvolver políticas voltadas para estra-
das, energia, transportes e a construção de Brasília. Seu Programa 
de Metas priorizou a educação para a formação técnico-profissional 
para implementação das indústrias de base. No anseio de desenvolver 
o plano de governo, difundiu-se ilimitado otimismo e confiança nas 
potencialidades do País, transformando-se em instrumento delibe-
rado e efetivo do desenvolvimento, com política centrada no desen-
volvimento industrial e reforçada pela ideologia desenvolvimentista. 

Para a política educacional, em 1956, esteve em discussão o pro-
jeto de Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB), iniciado em 
1947 e aprovado somente em 1961. Portanto, a Reforma Capanema, 

 2 As citações oriundas de publicações nas Revistas da Campanha Nacional de 
Educação Rural (RCNER) e Boletim Mensal Informativo (BMI) serão referen-
ciadas pelo título das revistas e boletins. Esta padronização deve-se ao fato de 
existir número considerável de matérias de autoria da própria Campanha, sem 
autor específico.
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iniciada em 1942, vigorou até 1961. Essa Reforma consubstanciou-se 
na promulgação de decretos-leis entre os anos de 1942 e 1946 (últi-
mos anos do Estado Novo e após a queda de Vargas).

Sob a iniciativa do então ministro Gustavo Capanema, as refor-
mas foram parciais e não integrais como requeria o momento. No 
geral, reorganizaram o ensino primário e médio, por meio do ensino 
técnico-profissional nos ramos do ensino industrial, comercial e 
agrícola, em especial com a criação do Serviço Nacional da Indústria 
(Senai), em 1942, e do Serviço Nacional do Comércio (Senac), em 
1946. Nessa reforma, merece destaque o Decreto-lei nº 8.529, de 
2/1/1946, conhecido como Lei Orgânica do Ensino Primário, em 
que, pela primeira vez, o Governo Central cuida de traçar diretri-
zes para o ensino primário destinado a todo o País. Anterior a esse 
Decreto, os sistemas de ensino estavam ligados à administração dos 
Estados, dependendo de suas iniciativas para legislar e inovar.

No início do governo de JK, em virtude do contexto internacional 
de valorização da teoria do capital humano e da valorização da mão 
de obra, a educação passa a ser tida como um pré-investimento ne-
cessário ao desenvolvimento do País. O planejamento educacional, 
aliado à demanda do mercado, ganha força, e a educação de adultos 
amplia espaços.

A partir de 1958, o quadro político brasileiro começa a modifi-
car-se. Em 1959, cresce a oposição ao governo e, em 1960, a cam-
panha eleitoral amplia a radicalização entre alguns setores. Nova-
mente, vem à baila a questão do voto do analfabeto e a valorização 
da educação de adultos. Inicia-se, também, a mobilização de setores 
da sociedade civil que deflagra movimentos em prol da educação 
com a finalidade de tornar a população adulta consciente da posição 
ocupada nas estruturas socioeconômicas do País e não mais pela 
ampliação das bases eleitorais, como pretendiam os governantes. 

Nos primeiros anos de 1960, essa mobilização da sociedade civil 
intensifica-se, momento em que os movimentos de educação de adul-
tos enfatizam a importância da difusão da cultura popular. E o grande 
expoente dessas manifestações concretiza-se com o surgimento do 
Movimento de Educação de Base (MEB), oficializado pelo Decreto nº 
50.370 de 21/3/61, que teve à frente o grande educador Paulo Freire.
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Elaboração de uma política para educação 
de adultos no meio rural

A preocupação das classes dominantes em relação à educação rural 
tem como marco a década de 1920, em consequência do crescente 
aumento da migração rural-urbana, que passa a significar ameaça à 
estabilidade social. Entre 1880 e 1920, a população que trabalhava 
nas fábricas cresceu significativamente, e esse proletariado urbano 
passou a reivindicar direitos de cidadãos por meio de greves (Maia, 
1982, p.5).

O aumento da migração campo/cidade passou a constituir-se em 
desequilíbrios, por causa do esvaziamento do campo e do consequen-
te “inchaço” urbano, agravados pela desqualificação profissional da 
população rural nas cidades. Diante disso, a educação rural passou 
a ser vista como possibilidade de valorização de vida no campo para 
minimizar o processo de migração, desconsiderando, no entanto, 
questões estruturais determinantes da condição de vida da população 
migratória. A educação rural baseou-se nos pressupostos do ruralis-
mo pedagógico, tendência educacional que credita à ampliação dos 
conhecimentos do homem do campo o aumento das possibilidades 
de fixá-lo à terra.

No discurso ruralista, fica subentendido “[...] o pressuposto 
de que o homem da roça não está ‘integrado’, ‘ajustado’ ao sistema 
social e econômico cujo ponto central faz da terra fator essencial de 
sustentação, riqueza para si e para o país” (Abraão, 1982, p.12). 
Propunha-se uma escola integrada às condições locais, regionalista, 
cujo objetivo maior era promover a “fixação” do homem ao campo 
e ao mesmo tempo buscar respostas à “questão social”, criada pela 
migração campo/cidade. A perspectiva do “ruralismo pedagógico” 
no tratamento da educação rural permaneceu até a década de 1940, 
quando outras propostas foram criadas, porém sem acrescentar nada 
de novo à postura conservadora do movimento até então em vigor.

De 1930 a 1934, Vargas, como chefe do Governo Provisório, 
reafirma a necessidade de se “voltar ao bom caminho e o rumo era a 
‘volta aos campos’, como meio de evitar a atração das classes pobres 
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rurais para as cidades [...]. É a época do lema ‘instruir para poder 
sanear’ pregado por sanitaristas e educadores” (Paiva, 1987, p.127). 

Porém, o movimento a favor da educação rural não se restringia a 
uma concepção de educação estritamente “alfabetizadora”. Em 1933, 
Vargas manifestou-se contrário às campanhas desse cunho, por existir 
“profunda diferença entre ensinar a ler e educar [...] A par da instru-
ção, a educação: [devia] dar ao sertanejo, quase abandonado a si mes-
mo, a consciência de seus direitos e deveres; fortalecer-lhe a alma [...], 
enrijar-lhe o físico pela higiene e pelo trabalho e [...] [para isso] é preci-
so criar escolas” (idem, p.128). Em 1935, foram sugeridas e posterior-
mente criadas as escolas normal rural, orientadas pelo ruralismo peda-
gógico e pelas missões rurais, inspiradas nas missões rurais mexicanas.

As Missões Culturais no México nasceram em 1922, após o 
triunfo da revolução social, com o intuito de formar pedagogicamente 
voluntários para trabalhar na zona rural. Em 1938, essas missões 
foram abolidas e relançadas em 1943, sob novas bases, “[...] para 
constituir um verdadeiro organismo de educação extraescolar, ca-
paz de exercer ação decisiva e direta sobre o indivíduo, a família e a 
comunidade, tendo em vista a melhoria das precárias condições de 
vida do povo” (Segura, 1950, p.51-8).

A partir de 1940 o ruralismo pedagógico perde relevância; a 
educação rural torna-se pauta nas campanhas comunitárias, funda-
mentadas no desenvolvimento de comunidade, cuja adoção esteve 
ligada aos convênios estabelecidos, nesse período, com os EUA, que 
resultará em novas estratégias de ação da educação rural, extensiva 
ao trabalhador rural adulto e não se restringindo somente à escola 
(Fonseca, 1985, p.56). Conforme Ammann (1987, p.32), o Desen-
volvimento de Comunidade foi pautado no conceito societário regido 
pela harmonia e equilíbrio, em 1956, pela ONU, e definido como um 

processo através do qual os esforços do próprio povo se unem aos das 
autoridades governamentais, com o fim de melhorar as condições 
econômicas, sociais e culturais das comunidades, integrar essas co-
munidades na vida nacional e capacitá-las a contribuir plenamente 
para o progresso do país. 
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Em termos de condições externas, observa-se o desencadeamento 
de uma nova conjuntura internacional com reflexos na política 
interna, que viria favorecer o estabelecimento desses convênios, a 
partir dos quais seria instituído internamente o desenvolvimento 
de comunidade. Após a Segunda Guerra Mundial, a consolidação 
do bloco socialista e sua expansão aos países orientais passaram a 
representar perigo para os países capitalistas atingidos pelas perdas 
de suas colônias. Nesse contexto, a ONU e os Estados Unidos co-
meçaram a trabalhar com o objetivo de garantir a “ordem social” e 
preservar o “mundo livre”, para manter maior número de países sob 
seu domínio político, econômico e ideológico. Para os EUA, na luta 
ideológica, os povos famintos assimilariam mais facilmente a propa-
ganda comunista internacional do que as nações prósperas. Convicto 
dessas ideias, o governo americano inicia, após a Segunda Guerra 
Mundial, extenso programa de assistência técnica aos países pobres, 
especialmente àqueles da América Latina (Ammann, 1987, p.29-30). 

Em 1945, foi firmado um Acordo sobre a educação rural que 
preparava, mais diretamente, a entrada do Desenvolvimento de 
Comunidade no Brasil, resultante de cooperação estabelecida entre 
o Ministério da Agricultura do Brasil e a Inter-American Edu-
cational Foundation Inc. (cooperação subordinada ao Office of 
Inter-American Affairs, agência do governo dos Estados Unidos). 
Esta agência propunha-se a estabelecer “maior aproximação inte-
ramericana, mediante intercâmbio intensivo de educação, ideias e 
métodos pedagógicos entre os países” (idem, p.31).

Desse acordo, resultou a criação da Comissão Brasileira Ame-
ricana de Educação das Populações Rurais (CBAR), vinculada 
ao Ministério da Agricultura, composta por técnicos americanos 
e brasileiros, responsáveis pela execução do programa. Os EUA 
colocaram à disposição da CBAR especialistas em educação rural e 
concederam bolsas de estudo para formação de brasileiros naquele 
país. O Acordo sugeriu a adoção de Missões Rurais para o campo e 
o uso do Desenvolvimento de Comunidade.

Em 1947, realizou-se o 1o Congresso de Educação de Adultos. Na 
ocasião, Lourenço Filho (1950, p.196) salientou que por meio da “[...] 
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educação dos adultos poderemos mais rapidamente educar as crianças 
e ter maior produção e maior riqueza [...], se queremos produção 
devemos contar com trabalhadores mais capazes”. E concluiu, ainda, 
que a ignorância da população e a escassa produção econômica andam 
sempre juntas e somente uma política educacional esclarecida é capaz 
de concorrer para o crescimento econômico da Nação (idem, p.193-9).

O posicionamento de Lourenço Filho – bem como seu entendi-
mento sobre a educação de adultos (orientada pelos princípios da 
Educação de Base) – é importante porque possibilita dimensionar 
melhor a influência de suas ideias, expostas no Seminário Interame-
ricano de Educação de Adultos (1949), na Missão Rural de Itaperuna 
(1950) e na CNER (1952). Lourenço Filho preocupou-se em difundir 
as finalidades da Campanha de Educação de Adultos e Adolescentes 
(CEAA) e a educação de adultos fundamentada nos preceitos da Edu-
cação de Base. Essas ideias estão amplamente desenvolvidas no curso 
de orientação pedagógica que ministrou aos professores dos cursos 
supletivos, promovido pela Fundação Getulio Vargas, com a cola-
boração do Ministério da Educação e Saúde (Lourenço Filho, 1949).

Em 1949, sob o patrocínio do governo brasileiro, da Unesco e da 
União Pan-Americana, realizou-se em Petrópolis (RJ) o Seminário 
Interamericano de Educação de Adultos, com a participação de profis-
sionais do México, Venezuela e Guatemala para discutir experiências 
educativas pautadas no Desenvolvimento de Comunidade, Educação 
Fundamental e Educação de Base. Dessa forma, pretendia-se che-
gar a conclusões para adoção de um sistema de trabalho no Brasil, 
compatível com as ideias internacionais em relação à América Latina 
(Paiva, 1987, p.194-7). O Manual desse Seminário sugere a adoção 
do Desenvolvimento de Comunidade e recomenda serviços de coo-
perativas, Missões Rurais e Extensão Agrícola.

Nos anos 50, a ONU empenhou-se na divulgação do Desenvolvi-
mento de Comunidade como medida para solucionar o problema da 
integração das comunidades carentes aos planos governamentais de 
desenvolvimento. O quadro político brasileiro apresentava-se favo-
rável a esta integração, pois, no segundo Governo Vargas (1951-54), 
efetivou-se o Acordo Militar Brasil-EUA, resultante das preocupa-
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ções geradas pela “guerra fria”, que objetivava preservar o “mundo 
livre” dos regimes e ideologias comunistas (Aguiar, 1985, p.77).

Nesse contexto histórico, em 1952, foi criada a Campanha Na-
cional de Educação Rural (CNER), inaugurando, dessa forma, em 
nível nacional, um programa oficial pautado nas técnicas de Desen-
volvimento de Comunidade. De acordo com Paiva (1987, p.187), 
a criação da Campanha Nacional “é um dos pontos altos de todo o 
movimento em favor do ensino rural, de grande importância entre 
nós desde os anos 20”.

É interessante atentar para as explicações acerca da denominação 
“educação rural” e não “educação de base”, para compor o nome do 
programa da Campanha Nacional de Educação Rural. Os serviços 
da CNER destinam-se às zonas rurais e a expressão “educação ru-
ral” é mais compreensível ao homem do campo do que “educação 
de base”. A “[...] expressão educação rural já tinha um passado em 
que apareciam nomes ilustres de educadores e estadistas brasileiros 
e encontraria, por toda parte, um ambiente de simpatia e com-
preensão” (RCNER, 1959, v.8, p.21). Rios (1956, p.305) comenta 
que a expressão “educação rural” foi adotada para se diferenciar da 
(CEAA) que operava em zonas urbanas, e o termo “Campanha” foi 
adotado porque fazia parte da linguagem da época.

Como parte do processo de elaboração de uma política para o meio 
rural o Seminário Interamericano de Educação de Adultos, desenvol-
vido em 1949, foi decisivo ao apontar a existência de 70 milhões de 
analfabetos como a maior ameaça sobre o futuro da América. Paiva 
(idem, p.195) ressalta que esse contingente era tido como “um des-
perdício das energias latino-americanas, um fator de desintegração 
nacional, um empecilho para o progresso, uma ameaça para a paz 
social e para a vida democrática da América”. A alfabetização era 
vista pela OEA como instrumento positivo à segurança do regime 
democrático e para “[...] a Unesco a alfabetização era tida como um 
meio e a educação das massas como um instrumento para preparar a 
paz e maximizar os efeitos da assistência técnica”. A autora conclui 
que todos acreditavam no poder da ação pedagógica e na colaboração 
povo/governo para a promoção do desenvolvimento.
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José Irineu Cabral (1952, p.11), representante do Ministério da 
Agricultura, comenta que no “[...] decorrer do Seminário Interame-
ricano foi apresentada e aceita a proposta formulada por ele e pelo 
professor Lourenço Filho, então diretor do Departamento Nacional de 
Educação, para organizar um ensaio de educação de base visando à re-
cuperação e ao desenvolvimento de comunidades rurais”. Dessa forma, 
em 1950, foi criada a primeira Missão Rural de Educação no município 
de Itaperuna (RJ), sob sua coordenação, cuja experiência foi sistemati-
zada em publicação de sua autoria – Missões Rurais de Educação: a ex-
periência de Itaperuna (1952) –, como subsídio a programas similares. 

A Missão iniciou em 20 de julho de 1950; concluiu o primeiro 
período em 21/12/1950 e o segundo de maio a dezembro de 1951. “O 
objetivo principal da experiência seria obter o maior número possível 
de elementos que permitissem indicar, no plano nacional, diretrizes 
técnicas visando à melhoria das condições de vida econômica e so-
cial do meio rural” (Cabral, 1952, p.13-7). O método educacional 
adotado foi a organização de comunidade, por meio de missão rural 
de educação de adultos, constituída por dois agrônomos, um ve-
terinário, um médico, uma enfermeira sanitarista, um especialista 
em economia doméstica e indústrias rurais caseiras, uma assistente 
social, um operador de rádio e cinema e um motorista (idem, p.17).

A combinação da Experiência de Itaperuna com as informações 
sobre a educação rural no México, trazidas por Lourenço Filho, 
acrescida do trabalho da Comissão Brasileira de Assistência a Po-
pulações Rurais (CBER) subsidiaram a formação de uma equipe 
de técnicos, três dos quais oriundos da CBAR, que constituíram o 
núcleo inicial da CNER, em 1951, com os seguintes componentes: 
José Arthur Rios, sociólogo rural (coordenador); Osvaldo Medrado e 
Abelardo Vieira Miranda, médicos sanitaristas; Bolívar de Miranda 
Lima e Renato Xavier, agrônomos; Maximiro Nogueira de Medeiros, 
veterinário. Participaram, ainda, Miguel Alves de Lima, cinegrafista; 
Antônio Ferreira Rebelo Neto, rádio-técnico; Agostinho Simões da 
Silva e Waldir Viana, motoristas (RCNER, 1959, v.8, p.14-5).

Inicialmente, a equipe fez um levantamento dos trabalhos de 
Educação Fundamental, realizados em diferentes Estados com inicia-
tiva particular e de religiosos. Entre os achados, foram selecionados os 
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seguintes projetos: formação para professores rurais desenvolvido por 
Helena Antipoff (que, posteriormente, integrou a CNER) em Belo 
Horizonte (MG); educação pelo rádio, em Natal (RN), coordenado 
pelo bispo Dom Eugênio Sales; trabalhos de educação desenvolvidos 
por padre Emílio, em Avaré (SP) e no litoral do estado de São Paulo 
por padre João; os trabalhos de Dom Eliseu, bispo de Mossoró e, 
posteriormente, coordenador de núcleo da CNER. Segundo Rios 
(1994), “foi dessa forma que a igreja participou da CNER, com o 
aproveitamento dessa mão de obra e ou da infraestrutura existente” 
(informação verbal).3 Rios salienta, ainda, que “[...] essa primeira 
tomada de contato deu aos técnicos uma ideia das carências educa-
cionais da massa rural e da maneira como estavam sendo supridas 
dentro e, principalmente, fora dos círculos oficiais”.

Ainda nessa fase de sondagem e organização dos trabalhos, defi-
niram-se as áreas de atuação, tendo em vista a densidade demográ-
fica, a divisão da propriedade, a importância econômica e as formas 
de recuperação do desenvolvimento.

Em dezembro de 1951, Rios apresentou o primeiro relatório de 
trabalho ao Departamento Nacional de Educação com as impressões 
da equipe sobre o meio rural, acompanhado de sugestão de métodos 
educacionais. Nele, criticou a forma padronizada de administrar as 
diferentes regiões visitadas e a infecundidade desse modelo e de-
fendeu “[...] profunda ação sobre as comunidades rurais, unindo a 
educação fundamental às indispensáveis reformas de estruturas agrá-
rias”. Para ele, a reversão desse quadro seria feita no “habitat” rural, 
com educação contrária às “[...] tradições paternalistas, estimulando, 
assim, sua participação ativa na tarefa da autoeducação, bem como 
a emergência do sentimento de independência e o senso de respon-
sabilidade, sem o que não se constroem povos, mas somente massas 
submissas”. (RCNER, 1959, v.8, p.16-7). O relatório conclui que 

não mais se trata de alfabetizar em massa, construir escolas, escolher 
postos de saúde, e sim substituir uma cultura por outra mais ade-

 3 Informação fornecida por José Arthur Rios em entrevista pessoal, em São Paulo 
(SP), 4 maio 1994.
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quada às condições atuais do mundo, através da Educação de Base. 
Só esse tipo de educação será capaz de preparar o caminho à reforma 
de estrutura de que o nosso meio rural tanto necessita. (idem, p.17) 

O ano de 1951 foi dedicado ao planejamento dos trabalhos técnico 
e pedagógico, que levou em consideração as experiências educacio-
nais em andamento no País, para se chegar a posições mais equâni-
mes, de modo que o homem do campo pudesse ser partícipe de seu 
processo educacional.

Dessa forma, a Campanha Nacional de Educação Rural foi criada 
em 9 de maio de 1952, durante o segundo período do governo de 
Getulio Vargas, para todo o território nacional, estruturada por meio 
de Missões Rurais, Centros Regionais de Treinamento de Educação 
de Base, Centros de Treinamento de Professores e de Auxiliares Ru-
rais, Centros Sociais de Comunidade, Orientação de Líderes Locais 
e Centros de Treinamento de Cooperativismo. 

Ainda em 1952, foi realizado o 2o Seminário de Educação Rural,4 
no período de 13 a 20 de novembro, em Belo Horizonte (MG), que 
serviu para definir diretrizes do trabalho da CNER, com apresen-
tação e discussão de dados, realização de plenárias, proposição de 
ações e aprovação de moções. Estiveram presentes várias autoridades, 
como o governador do estado de Minas Gerais, representantes da 
Igreja, Anísio Teixeira, Dr. José Arthur Rios, José Irineu Cabral e 
Helena Antipoff,5 na qualidade de organizadora do evento e como 
chefe do Serviço de Orientação Técnica do Ensino Rural do Estado 
de Minas Gerais. A sessão de abertura foi presidida pelo secretário de 
Educação, Dr. Odilon Behrens, com a presença do pedagogo Pierre 
Bovet, convidado para a conferência de abertura, conforme demons-
tra a programação dos telegramas expressa na imagem a seguir.

 4 As Atas desse Seminário foram localizadas no Centro de Documentação e 
Pesquisa Helena Antipoff (CDPHA), em Ibirité (MG).

 5 Sobre a trajetória das atividades desenvolvidas no meio rural por essa educadora, 
consultar o artigo “Helena Antipoff – a educadora ruralista: a construção de um 
acervo pessoal e sua relevância para a educação na atualidade” (Barreiro, 2007, 
p.130-45).
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Os participantes do Seminário foram distribuídos em grupos de 
trabalho que versaram sobre: a escola primária, a escola normal rural, 
o centro de treinamento e o Instituto de Educação Normal. Partindo 
desses temas, os grupos apresentaram levantamento e diagnóstico 
da situação do meio rural e propuseram formas de trabalho, pela via 
da educação. Grande parte dos trabalhos foi dedicada às apresenta-
ções do coordenador da CNER, José Arthur Rios, que dispunha de 
levantamentos sobre o meio rural. 

Em abril de 1953, realizou-se o 1o Seminário Brasileiro de Edu-
cação Rural, ocasião em que se discutiram problemas do meio rural 
e da educação rural; e também foram apresentados os trabalhos da 
CNER e o Projeto-Piloto da Fazenda do Rosário em Belo Horizonte, 
local de várias atividades educacionais e de cursos para formação de 
professores organizados e ministrados por Helena Antipoff.6 

Somente em 27 de março de 1956, no governo de Juscelino Ku-
bitschek, a CNER foi definitivamente regulamentada, passando 
a dispor de verbas próprias, pelos Decretos nos 38.955 e 39.871 
(RCNER, 1956, v.3, p.10). Os artigos 1o e 2o do Decreto nº 38.955 
previam que a CNER deveria difundir a Educação de Base no meio 
rural brasileiro e 

levar aos indivíduos e às comunidades os conhecimentos teóricos e 
técnicos indispensáveis a um nível de vida compatível com a digni-
dade humana e com os ideais democráticos, conduzindo as crianças, 
os adolescentes e os adultos a compreenderem os problemas pecu-
liares 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. 
(idem, p.10)

O artigo 3o detalhava os objetivos da CNER e definia como 
competência do programa promover 

 6 A vida e a obra dessa educadora encontram-se amplamente descritas em Helena 
Antipoff: sua vida, sua obra (Antipoff, 1975).
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a elevação dos níveis econômicos da população rural, por meio da 
introdução, entre os rurícolas, do emprego de técnicas avançadas de 
organização e de trabalho, [...] contribuir para o aperfeiçoamento 
dos padrões educativos, sanitários, assistenciais, cívicos e morais 
das populações rurais. (idem, ibid.)

A Portaria nº 1, de 10 de maio de 1952, assinada pelo Dr. Nelson 
Romero, Diretor do DNE, nomeou José Arthur Rios como coor-
denador da CNER (RCNER, v.8, p.30, 1959), que permaneceu no 
cargo menos de um ano. O novo coordenador prosseguiu os trabalhos 
e, como veremos, a CNER produziu vasta documentação no decor-
rer de sua existência e, ao mesmo tempo em que sistematizou seus 
pressupostos, divulgou suas ações cotidianas por meio de revistas, 
boletins e matéria em jornais.

Produção documental da Campanha Nacional 
de Educação Rural

Para a concretização desta pesquisa, foi realizado vasto levanta-
mento de fontes em várias Bibliotecas e Arquivos nos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (Barreiro, 1997). Essas buscas 
objetivaram levantar e analisar a produção documental da CNER 
com o intuito de chegar a um refinamento dos conhecimentos sobre 
a história da educação no meio rural e da proposição de políticas 
educacionais para o setor, no contexto histórico dos anos 50, com 
inequívocos desdobramentos sobre os dias atuais. 

Tomando-se por base o levantamento bibliográfico e a leitura de 
estudos referentes à CNER, é possível verificar que, nem sempre, 
esse programa é analisado com relevância para melhor compreensão 
da história da educação e da formulação de políticas educacionais para 
o meio rural. A consulta aos documentos originais nem sempre é feita 
ao estudar-se a educação de jovens, chegando mesmo a afirmações 
de que a CNER teve “vida curta e pouca realização” (Haddad, 1991, 
v.1, p.72). 
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Ao considerar-se a distribuição dessa produção, esta pode ser 
apresentada na sequência em que foi criada: Revista da Campanha 
Nacional de Educação Rural; Boletim O Missioneiro; Boletim Mensal 
Informativo.

Revistas da Campanha Nacional de Educação Rural

Publicadas pelo Ministério da Educação e Cultura e organizadas 
pelo Setor de Divulgação da CNER, as Revistas da Campanha Na-
cional de Educação Rural tiveram seu primeiro exemplar publicado 
em julho de 1954 e o último em 1962 (um ano antes da extinção da 
CNER), totalizando dez volumes, com número de páginas varian-
do entre 200 e 317. A periodicidade era irregular, alternando entre 
semestral, anual e bianual. Essa variação pode ser atribuída à falta 
de recursos, reclamada pela CNER, principalmente próximo a sua 
extinção. Parte dessas revistas foi localizada na Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo e as demais na Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro.

Oscar Machado, coordenador da CNER, ao apresentar a pri-
meira Revista publicada em 1954, salienta que ela constitui veículo 
divulgador de 

sua doutrina e sua técnica [da CNER], bem como tudo quanto se 
relaciona com o problema rural no Brasil, necessita de divulgação 
para que os líderes do nosso povo – educadores, sociólogos, políti-
cos, sacerdotes, militares, agricultores, comerciantes, industriais e 
operários tomem conhecimento do que se está pensando e fazendo 
com devotamento e idealismo. (RCNER, 1954, v.1, p.3-4)

O interesse pelas Revistas é destaque no Boletim Mensal Infor-
mativo, de 1961, ao afirmar que:

Cresce extraordinariamente o interesse pelas publicações da 
CNER – especialmente a “Revista da Campanha Nacional de Edu-
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cação Rural” – por parte de estabelecimentos de educação e de enti-
dades afins que atuam no meio rural brasileiro, da América do Sul, 
Centro e Norte da Europa, da Ásia e da África, estes últimos através 
do Itamarati. Os pedidos para remessa de publicação se multiplicam 
dia a dia, sendo, ainda, importante considerar as constantes procuras 
no ‘staff’ central, por parte de estudantes de todos os níveis escolares, 
professores e técnicos em particular. (BMI, 1961, n.47, p.15) 

Oscar Machado salienta que a Revista 

destina-se a apresentar a resenha das atividades da CNER e a expor 
aos técnicos em geral, universidades e entidades afins do Brasil e 
do exterior, as diretrizes do pensamento e das técnicas modernas 
universais, vazadas em notícias, artigos e ensaios, tanto dos técnicos 
da CNER como de colaboradores ligados a entidades nacionais e 
estrangeiras. (RCNER, op. cit., p.3-4)

A Revista é composta por três partes, bem estruturadas, com 
apresentação do coordenador reforçando os objetivos do programa 
ou apresentando algum tema novo. As Atividades da CNER encon-
tram-se na primeira parte, na qual são relatados os trabalhos mais 
significativos desenvolvidos pelo programa nos diferentes estados 
e Centros de Comunidade, bem como orientações e sugestões da 
CNER aos novos trabalhos. A segunda parte – Doutrinas e Estudos – 
é composta por artigos de autores nacionais e estrangeiros, pertencen-
tes ou não aos quadros da CNER. De caráter mais reflexivo e teórico, 
esses artigos objetivavam subsidiar técnica e ideologicamente, os 
trabalhos da CNER. Na terceira parte, está o Noticiário, composto 
por notícias nacionais e internacionais referentes às atividades de-
senvolvidas pela CNER e por outros setores vinculados a ela direta 
ou indiretamente, tais como: educação rural, serviço social rural, 
congressos, atos oficiais do governo etc.

José Arthur Rios escreveu vários artigos na área da sociologia, da 
sociologia rural, da educação rural e sobre as finalidades da educação, 
mesmo após ter deixado a coordenação do programa. Ao final das 
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atividades da CNER, 1961, a página de rosto do Boletim Mensal 
Informativo nº 47 traz uma epígrafe extraída de seu livro Educação 
dos Grupos (1954/1987).

Nas Revistas, existem vários artigos sobre recursos audiovisuais, 
parte deles originais dos EUA que foram traduzidos como orienta-
ções teóricas, sobre o conceito de Educação Fundamental. Há outras 
traduções de caráter mais prático, como o artigo “O despertar de 
uma aldeia”, que relata a experiência da aldeia Sommessous que 
se recupera da invasão alemã, sofrida na Segunda Guerra Mundial 
(RCNER, 1955, v.2, p.191); e outro sobre os efeitos positivos da 
Educação de Base na missão de Darou-Mousti (Senegal-África) 
(RCNER, 1956, v.3, p.164).

A Revista nº 8, publicada em 1959,7 é dedicada à História da 
CNER, desde a sua criação até o 1o semestre de 1959. Esse volume 
está dividido por ano de existência da CNER, com descrição minu-
ciosa de sua trajetória, bem como de todas as atividades desenvolvi-
das nos diferentes cursos de treinamento ministrados nos Centros 
de Comunidade. 

Os dois últimos exemplares da Revista são temáticos e designados 
pela CNER como Números Especiais. O exemplar nº 9, publicado 
em 1960, trata da estruturação de um centro cooperativo de treina-
mento agrícola, para contribuir com uma das “[...] modalidades da 
CNER, no campo da educação rural, para a implantação da reforma 
agrária, dentro da realidade brasileira. Por ser totalmente específico, 
tem distribuição limitada a técnicos, escolas e entidades afins, às 
finalidades da CNER” (RCNER, 1960, v.9, p.1).

A elaboração desse exemplar resultou da sistematização dos tra-
balhos desenvolvidos pela CNER, em vários estados e, em especial, 
do Centro Cooperativo de Treinamento Agrícola de Taquara (RS). 
Em sua apresentação, a CNER reafirma alguns de seus princípios, 
como a importância da liderança local, da Educação de Base e do 
Cooperativismo. Esclarece, ainda, que 

 7 Atualmente disponível em:<http://forumeja.org.br/df/files/cner.his.pdf>. 
Acesso em: 11 jan. 2010.
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o presente número da Revista está se ocupando, exclusivamente do 
treinamento concretizado nos Centros Cooperativos de Treinamen-
to Agrícola para rapazes, filhos de agricultores. Oferece pequeno 
histórico desses Centros, suas finalidades especiais, organização 
e regimento, processos técnicos aplicados, dinâmica, resultados. 
(idem, p.13)

O outro Número Especial, publicado em 1961/62, trata da “Es-
truturação de um Centro Regional Federal de Treinamento de Pro-
fessores Rurais”, modalidade de trabalho da CNER que reuniu 
os Cursos de Treinamento e Habilitação de Professores Rurais. A 
riqueza desse volume está na apresentação detalhada do conteúdo das 
matérias desenvolvidas nos cursos de Treinamento de Professores do 
CREB, nos cursos de Habilitação de Professoras Rurais, e no curso 
Supletivo Noturno de Alfabetização de Adultos.

Boletim O Missioneiro

Foram publicados sete exemplares, todos em 1954 (RCNER, 
1954, v.1, p.3). O Boletim nº 5, com 57 páginas, referente aos meses 
de julho/agosto de 1954, foi localizado na Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro. Suas dimensões equivalem ao tamanho de uma folha 
de papel sulfite dobrada ao meio; apresenta uma capa dura, papel 
brilhante, impressão de boa qualidade e publicação organizada 
pelo Setor de Divulgação da CNER, com o apoio do Ministério da 
Educação e Cultura. 

O Missioneiro é composto por artigos curtos, demonstrando mais 
a preocupação de vincular os aspectos teóricos ao trabalho prático da 
CNER; há outros artigos dentro de uma perspectiva altruísta para 
incentivar o espírito de luta. Contém breves descrições de atividades, 
bem como relato de mudanças ocorridas no meio rural. Segundo o 
coordenador da CNER, a publicação desse Boletim representava a 
“[...] primeira tentativa feita para resolver o problema elementar de 
relações com o público, dada a ignorância quase completa da nossa 
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existência [da CNER], do nosso plano, da nossa filosofia, da nossa 
técnica.” (idem, ibid.).

Além disso, o Boletim era considerado, pela própria CNER, 
como uma forma de “[...] atualização para o intercâmbio de notí-
cias, sugestões e relações de experiência entre os técnicos da CNER 
em suas atividades nas diversas regiões do Brasil” (RCNER, 1959, 
v.8, p.93). Em 1955, foi interrompida a publicação por medida de 
economia, voltando a ser publicado e distribuído novamente em 
1958, mas com o nome de Boletim Mensal Informativo. Nesse ano, 
a Campanha sofreu corte de verbas correspondente a 70% de seu 
orçamento, subsistindo basicamente devido aos Acordos estabele-
cidos com municípios e entidades particulares como o Ponto IV e o 
Fundo Especial. 

Boletim Mensal Informativo

Com a finalidade de ser uma publicação mais econômica em 
relação ao Boletim O Missioneiro, o Boletim Mensal Informativo foi 
datilografado em folha de papel sulfite, mimeografado e grampeado. 
Publicado mensalmente e com número de páginas entre 27 e 56, foi 
publicado no período de 1958 a 1962. Os exemplares de nº 5 até nº 
50 encontram-se na Sociedade Nacional de Agricultura do Rio de 
Janeiro, perfazendo um total de mil páginas. Segundo a CNER, o 
Boletim Mensal Informativo pretende ser uma 

publicação despretensiosa, destinada, exclusivamente, ao intercâm-
bio de experiências entre os técnicos nos trabalhos da CNER e os 
demais órgãos, apresentam sugestões e colaborações aos técnicos para 
campanhas populares diversas, relacionadas à Educação de Base e 
uma seleção de assuntos afins, extraídos de jornais, revistas ou outras 
publicações de entidades diversas. (RCNER, 1959, v.8, p.218)

A página de rosto dos Boletins contém uma manchete, datilogra-
fada e grifada, com um tema de maior destaque, como por exemplo: 



44  IRAÍDE MARQUES DE FREITAS BARREIRO

aniversário da CNER; publicação de algum decreto importante; 
uma epígrafe; cópia de telegrama enviado a autoridades; denúncia 
da mortalidade infantil; meio ambiente; dia das Nações Unidas. À 
“Campanha das Árvores” foram dedicados dez Boletins entre o total 
publicado. E outros exemplares, ainda, foram temáticos. A CNER 
valorizou muito a preservação do solo, dos rios e das matas, por 
meio de campanhas de reflorestamento e dos trabalhos contínuos 
nos Centros de Comunidade. 

Porém, o que mais chama a atenção nesses Boletins é o tratamento 
dispensado pela CNER acerca da discussão dos direitos trabalhistas 
para o meio rural e a seus trabalhos desenvolvidos no Norte e Nor-
deste do Brasil. Nesse sentido, o Boletim nº 10 traz matéria sobre as 
Férias, repouso semanal e seguro para os trabalhadores agrícolas (BMI, 
1958, n.10, p.7), referente ao anteprojeto elaborado pela Comissão 
Nacional de Política Agrária, que propunha assegurar garantias e 
vantagens aos agricultores. No Boletim nº 12 de dezembro de 1958, 
a manchete da capa é dedicada à Missão Rural do Vale do Apodi 
(RN), com a publicação integral de seu Relatório, cujo Executor 
era Dom Eliseu Simões Mendes, bispo de Mossoró. Vale ressaltar 
que nenhuma outra Missão teve esse destaque nos Boletins. Parte 
do Boletim nº 19, de julho de 1959, é dedicada à Recuperação do 
Nordeste, com a publicação dos decretos assinados pelo presidente 
JK, como resultado das conclusões do I Encontro dos Bispos do Nor-
deste, do II Encontro realizado em Natal e da realização de reuniões 
frequentes no Palácio do Catete, com a participação de entidades. 
A preocupação expressa nesses Boletins, de divulgar o trabalho de 
implementação da legislação social trabalhista para o campo, bem 
como sua atuação, com a participação da Igreja, em áreas de tensão, 
demonstra que a Campanha esteve atenta aos graves conflitos sociais 
pela posse da terra ocorridos naquelas regiões.

Em 1960, de janeiro a julho, cada um dos Boletins trata de uma 
modalidade de trabalho da CNER; reafirmam suas finalidades, 
apresentam cópias de formulários para padronização de prestação de 
contas e elaboração de relatórios. A partir desse momento, nota-se 
que os Boletins começam a apresentar conteúdos empobrecidos e 
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repetitivos. O mesmo ocorre com os números especiais da Revista 
da CNER, publicados entre 1960 e 1962, que apresentam caráter 
mais técnico-burocrático e menos dinâmico. Isso parece indicar que 
o fim da CNER estava próximo, fato que se concretizou em 1963.

Apesar de a CNER instalar novos serviços nas regiões Norte e 
Nordeste, em 1960, o Boletim Mensal Informativo nº 50, de fevereiro 
de 1962, denuncia a fragilidade e o fim do programa. O Boletim é 
pródigo em apelos ao ministro da Educação e Cultura, refere-se ao 
abaixo-assinado dos chefes de setores e orientadores técnicos da 
CNER pedindo novo coordenador, contratação de novos técnicos e 
aumento de verbas. Junto com as dificuldades expressas nos Boletins 
de 1961, convoca-se o “[...] espírito dos servidores do ‘staff’ central, 
tradicional e conhecido espírito ‘missioneiro’ da CNER, a unir-se 
com o espírito dos seus companheiros de trabalho que militam no 
interior” (BMI, 1962, n.50, p.6).

Esse quadro é indicativo de que a CNER, a partir dos anos 60, 
prosseguiu seus trabalhos mais lentamente em razão de várias difi-
culdades de falta de pessoal, agravadas pela ausência de coordenador. 
Mesmo diante desse quadro, manteve o estilo e o ânimo ao descrever 
suas atividades ao solicitar a congregação de esforços.

Além desses dois Boletins, a CNER determinou a elaboração de 
Relatório Técnico Trimestral para informar e avaliar as atividades das 
Missões Rurais (idem, p.36). Os Boletins deveriam ser elaborados 
em formulários enquanto o Relatório Técnico Trimestral é descritivo, 

devendo constar nele detalhe de máxima importância, comentários 
e observações sobre acontecimentos positivos ou negativos no traba-
lho: realizações de iniciativa do povo; opiniões de grupos e de líderes; 
atuação dos mesmos junto às equipes das Missões, com evidentes 
consequências de iniciativas populares em setores fora da periferia 
das atividades da Missão, dos Centros Sociais de Comunidade, tais 
como, reuniões, estudos, resoluções tomadas pelos grupos esponta-
neamente. Deviam ser mencionados os resultados concretos, como 
total de fossas construídas, total de famílias que usam água fervida e 
fabricam suas roupas, total das casas que apresentam modificações 
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estéticas e higiênicas, diálogos significativos ouvidos em reuniões, 
etc. (idem, ibid.)

Esses Boletins e Relatórios deveriam ser encaminhados ao Setor 
de Missões Rurais, para apreciação e retornados às equipes com 
críticas e orientações construtivas, que poderiam ser publicadas nas 
Revistas, nos Boletins e na imprensa diária. A Campanha alerta para 
a deturpação de notícias publicadas ou a falta de referência à CNER 
nas matérias, devendo-se “[...] orientar os repórteres para a verda-
deira essência dos trabalhos a serem noticiados, preferivelmente a 
reportagens demagógicas e ambíguas sobre a real atuação da CNER 
nas zonas rurais” (BMI, 1960, n.27, p.23).

A pequena imprensa dos municípios veiculou maior número 
de notícias sobre a CNER, mencionadas nas revistas e boletins. 
Na grande imprensa, como o Jornal Folha da Manhã, as notícias 
divulgam as finalidades e princípios da CNER e sua presença em 
eventos, a importância da educação de adultos e outros programas 
dessa natureza, especialmente a Campanha de Educação de Ado-
lescentes e Adultos.

Exemplares do jornal O Missioneiro foram localizados na Fazenda 
do Rosário, Ibirité (MG), no Centro de Documentação e Pesquisa 
Helena Antipoff. Em 1947, realizaram-se os primeiros cursos de 
Treinamento de Professores Rurais, sob a coordenação de Helena 
Antipoff. Alguns desses professores compuseram a equipe inicial do 
Centro de Educação de Base fundado em Colatina, sob a coordenação 
da CNER. A Antipoff coordenou vários cursos de Treinamento de 
Professores junto à CNER, além de organizar eventos em conjunto 
com a CNER, na Fazenda do Rosário. 

A CNER empenhou-se em noticiar suas finalidades e ativida-
des como forma de divulgar seu trabalho e tornar-se conhecida. As 
descrições dos trabalhos pelo Boletim Mensal Informativo revelam, 
de forma mais viva e intensa, o cotidiano da CNER, do que aqueles 
descritos nas Revistas, provavelmente porque, ao contrário das 
Revistas, as ocorrências e atividades dos Boletins eram narradas no 
calor da hora.
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Por fim, a CNER produziu importante documentação iconográ-
fica de atividades desenvolvidas em 1954, com fotografias legenda-
das, arquivadas no setor de Iconografia, da Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro. Essas fotos compuseram o Relatório das Atividades 
da CNER, desenvolvidas em parceria com a Arquidiocese de Fortale-
za. A publicação é precedida por uma introdução em que se reafirma 
a importância da missão cultural na tarefa de substituir “hábitos 
arraigados dos camponeses” por “ideias novas”,

sabemos que nosso rurícola não aceita, facilmente, ideias novas, coi-
sas que venham alterar-lhe hábitos arraigados há gerações. Cabe-nos, 
entretanto, essa mudança de mentalidade. Somente assim havemos 
de conseguir nosso fim: a libertação de nosso povo pelo Brasil. (Re-
latório das Atividades da CNER, 1954) 

Esse contexto social, econômico, político e cultural ensejou a 
criação da CNER. Apesar de defender, para o meio rural, uma “vida 
compatível com a dignidade humana e com os ideais democráticos”, 
as práticas da CNER orientaram-se mais pela educação dos grupos, 
dos indivíduos, das mentalidades e da comunidade local e menos pe-
los determinantes estruturais da pobreza e do atraso. Tais pressupos-
tos e ações estão amplamente discutidos nos capítulos subsequentes, 
quando serão apontadas de que maneira algumas práticas educativas 
se encaminhavam para ações que poderiam ter se enveredado para os 
princípios democráticos, o que explicita, também, as contradições 
do programa e as representações sociais de seus executores.

Aliado a isso, a vasta produção e divulgação documental dimen-
sionam o significado e o alcance dessa política educacional, que, 
em parte, explica as condições de vida e da educação rural, ainda 
precárias, sobretudo nas regiões distantes dos grandes centros, o que 
explicam e justificam as atuais demandas para os setores.




