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2
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

DA CAMPANHA NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO RURAL

As Missões Rurais de Educação foram o grande suporte das ações 
da CNER, desenvolvidas nos Centros Sociais de Comunidade. A 
compreensão de como a Campanha foi estruturada e como desenvol-
veu suas práticas é importante para se dimensionar a organicidade da 
política, naquele contexto. Segundo Höfling (2001), a materialização 
de uma política nem sempre está assegurada em sua proposição. 
Diversos fatores culturais e históricos vão construindo processos 
diferenciados de representações que interferem nos processos de 
aceitação, de rejeição e de incorporação das mudanças por parte de 
uma dada sociedade; desse modo, as escolhas das ações adotadas 
para a concretização de uma política são determinantes para seu 
sucesso ou fracasso.

A CNER foi organizada em quatro setores: Estudos e Pesqui-
sas, Treinamento, Missões Rurais e Divulgação. O primeiro setor 
incumbia-se de fazer um levantamento prévio nas áreas rurais antes 
da instalação; assim, pesquisava o tipo de solo, as técnicas agrícolas 
adotadas, as instituições, os tipos de lideranças existentes e os meios 
de comunicação a serem adotados pela equipe.

O setor de treinamento responsabilizava-se pela formação do 
pessoal técnico e pela organização dos cursos de educação para pro-
fessores e líderes locais. Ao Setor de Missões Rurais cabia assistir 
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e supervisionar as atividades das missões rurais e admitir técnicos 
formados por esses cursos. O Setor de Divulgação deveria elaborar 
e divulgar as informações, promover difusão educativa e preparar o 
material sobre educação de base.

Em 1952, a CNER preparou e estabeleceu o quadro técnico e 
aperfeiçoou seu referencial teórico. José Arthur Rios, coordenador, 
divulgou aos órgãos administrativos estudos sobre o meio rural rea-
lizados por cientistas sociais, como: Lynin Smith, Pierson, Weibel, 
Wagley, Oberg, Emílio Willems, Thales de Azevedo e Orlando 
Valverde, que apontavam para “[...] um novo tipo de educação que 
vencesse as resistências culturais de uma tradição secular e esposasse 
a forma dessa cultura, em vez de tentar sobrepor-se a seus padrões, 
sufocando-os” (Rios, 1956, p.302). Amparado no suporte teórico 
de Lebret,1 Rios buscou estruturar trabalho que desse ao homem do 
campo instrumentos, ferramentas para a mudança e promoção social.

As ideias do Padre Lebret, de promoção social, de melhoria do 
nível de vida com o apoio das ciências sociais, com o forte amparo 
técnico, isso tudo me influenciou muito na época; eu procurava 
transmiti-las aos meus companheiros. Minha ideia era promover 
uma mudança social sem descaracterizar aquilo que havia de ge-
nuíno, de espontâneo, de autêntico no homem do campo. (Rios, 
1994) (informação verbal)2

Os quadros técnicos da CNER foram preparados pelos cursos de 
Educação de Base. Em 5 de março de 1952, realizou-se o primeiro 

 1 “Padre Lebret, inspirou-se no jesuíta alemão Heinrich Pesch, que buscava uma 
maneira de superar o dilema capitalismo/socialismo através da solidariedade, 
da humanização das relações entre os indivíduos e entre as classes sociais, 
defendendo a associação entre o capital, trabalho e governo, com vistas a um 
fim comum” (Paiva, 1980, p.58). No Brasil, suas ideias foram difundidas pelos 
maritainistas, adeptos da filosofia neotomista, com grande penetração entre a 
Igreja Católica e os intelectuais religiosos, sendo Alceu Amoroso Lima um dos 
que aderiram às ideias solidaristas.

 2 Informação fornecida por José Arthur Rios em entrevista pessoal, em São Paulo 
(SP), 4 maio 1994.
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curso de treinamento de educação de base, no Brasil, em Pinhal (SP) 
e seus formandos passaram a atuar nas primeiras missões rurais nos 
estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Sul de Minas e Rio de Janeiro.

Nesse mesmo ano, foi instalado o Centro de Treinamento na Es-
cola Agronômica em Cruz das Almas (BA) e treinados os primeiros 
médicos, agrônomos, assistentes sociais, professoras, enfermeiras, 
agentes de economia doméstica e sacerdotes, para os seguintes esta-
dos: Bahia, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. O treinamento 
foi realizado por profissionais que atuavam “[...] de modo certo ou 
errado, racionalmente ou não, qualquer trabalho de educação das 
populações rurais brasileiras” (RCNER, 1959, v.8, p.32-3). Foram 
estabelecidos acordos com as Arquidioceses do Maranhão e do Ce-
ará, com o Serviço de Assistência Rural no Rio Grande do Norte, as 
Secretarias da Educação dos Estados de Alagoas e do Rio de Janeiro 
e lançaram-se as bases para os Centros Regionais de Treinamento de 
Professoras Rurais. Em 1952, foram formadas mais de cem professo-
ras e, até 1959, cerca de 1.500 professoras concluíram (idem, p.285).

Alguns técnicos foram enviados ao México, para receber forma-
ção mais sólida sobre as missões culturais mexicanas. Por meio do 
Centro Regional de Educação Fundamental para a América Latina 
(CREFAL), a Unesco ofereceu bolsas de estudos para formação 
de novos educadores de base do Brasil e, em setembro de 1952, 
cinco técnicos foram formados no 1o Curso de Educadores de Base 
da CNER (RCNER, 1959, v.8, p.45). Ainda nesse ano, o Setor de 
Estudos e Pesquisas realizou acordos com a Faculdade de Filosofia 
do Rio de Janeiro e com a Faculdade de Filosofia de São Paulo, 
com a finalidade de envolvê-las nos trabalhos e obter indicações 
técnico-especializadas.

Em suas metas de atuação, a CNER privilegiou as áreas com 
maior concentração de pequenas propriedades por facilitar a propa-
gação do ensino. Considerou que as mudanças ocorridas nos proces-
sos de trabalho iriam se estender à vizinhança com maior facilidade 
por causa dos interesses comuns, o que não ocorria entre parceiros 
ou rendeiros, por conta de intensa mobilidade deles; “[...] devemos, 
assim, escolher zonas em que o número de pequenos proprietários 
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seja considerável, para assegurar a permanência dos valores a serem 
introduzidos” (RCNER, 1954, v.1, p.31-2). 

A preocupação com a mobilidade e itinerância do parceiro e do 
rendeiro compõe os antecedentes históricos das relações e ocupa-
ções do homem do campo no Brasil. Franco (1974), ao estudar as 
condições históricas do homem livre e pobre do século XIX, afirma 
que tais condições eram tidas como dificultadoras da interiorização 
das representações dominantes, em virtude da intensa mobilidade 
dos trabalhadores. Para a autora, a intensa mobilidade não favorece 
o estabelecimento de vínculos estáveis e duradouros, necessários à 
cristalização de modelos tradicionais, razão pela qual o processo de 
produção é, frequentemente, interrompido e o grupo de trabalho 
dissolvido (Franco, 1974, p.36-7). Essas razões históricas ajudam 
a compreender porque o alvo dos trabalhos da CNER foram os 
pequenos proprietários; ao mesmo tempo em que se selecionavam 
se excluíam aqueles que, segundo os critérios do programa, eram 
inadequados a seus ensinamentos.

Em diversos momentos, a Campanha indica que trabalhou com 
parceiros e rendeiros de modo a assimilarem novas representações 
sociais para despertar

a consciência do valor e nobreza de seu trabalho, orientá-lo para 
práticas agrícolas racionais, prepará-lo para o cooperativismo e para 
o crédito agrícola tão necessário, fazê-lo compreender a necessidade 
do sanitarismo e higiene rurais, auxiliando-o na melhoria de seu 
padrão de vida, interessando-o, assim, na fixação à terra. (RCNER, 
1954, v.1, p.36) 

A concentração das atividades do programa em determinados 
estados e regiões, em particular onde existiam conflitos por terras, 
indica que a escolha das áreas de atuação esteve atrelada a posições 
relacionadas à posse da terra no Brasil. A exemplo da Igreja, para a 
CNER, a questão agrária deveria ser resolvida pelas vias da conci-
liação de interesses. 

Dessa forma, a Campanha acompanhou e orientou os parceiros 
e rendeiros, sem influir nas questões centrais determinantes da 
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existência dos conflitos pela terra, encaminhando-as como casos 
isolados e mediando tensões, como em Jequié-Ipiaú, no povoado de 
Tesourinha (BA), em 1955. Os moradores denunciaram a existência 
de um grande proprietário que não lhes permitia o uso da terra e nem 
estava disposto a aforá-las. Após discussão, a missão rural concluiu 
“[...] que um dos presentes deveria ir se entender com o proprietário, 
examinando as possibilidades de uma conciliação dos interesses” 
(RCNER, 1955, v.2, p.102).

No início de 1953, José Arthur Rios foi exonerado, Oscar Macha-
do assume a coordenação e mantém os princípios do programa, que 
vai assumindo contornos diferentes, como toda política, dependen-
do da região. Com isso, a Campanha continuou a expandir-se e foi 
consolidando e desenvolvendo suas práticas nos diferentes Centros 
de Treinamento. 

Os Centros de Treinamento: 
formação e materialidade da política para o campo 

O centro de atuação da Campanha foi composto pelas Mis-
sões Rurais de Educação e dos Centros Sociais de Comunidade. 
As missões objetivavam “[...] levantar o nível da comunidade onde 
operavam, lançando mão, exclusivamente, de técnicas educacionais” 
(RCNER, 1955, v.2, p.140). No Brasil, elas tiveram início em 1951, 
com a Experiência de Itaperuna, caracterizando-se, num primeiro 
momento, por seu caráter de “volante”, que se mostrou ineficiente, 
o que levou a CNER a optar pelas Missões Rurais de Educação fixas 
(Ammann, 1987, p.52-3).

Compostas de médico, agrônomo, assistente social, educador; 
além de dentista, veterinário, enfermeira, agente de economia domés-
tica, técnico de rádio, técnico de cinema, motorista e outros especia-
listas, dependendo das necessidades, as missões rurais empregavam 
quatro técnicas principais de trabalho: a organização de comunidade, 
o serviço social de grupo, a educação sanitária, a extensão agrícola 
e o cooperativismo. O trabalho da missão rural dividia-se em três 
fases: a) diagnóstico da região, com o levantamento dos problemas; 
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b) planejamento dos trabalhos; c) atuação dos técnicos até o ponto 
a partir do qual a comunidade poderia “caminhar sozinha”, que 
culminava com a formação de líderes locais.

A formação dos técnicos para as Missões Rurais era realizada nos 
EUA, por meio de convênios, ou nos próprios Centros de Educação 
de Base, fundados no Brasil e coordenados pela Campanha. Em 
1956, realizaram-se acordos financeiros técnico-ideológicos entre a 
CNER e o Ponto IV3 e a CNER e a Care4 (Cooperativa Americana 
de Remessas para o Exterior dos EUA). A foto abaixo retrata um 
desses encontros entre técnicos do Ponto IV, professores e alunos, 
no curso audiovisual, realizado pelo Ponto IV, no Rio de Janeiro.

Fonte: RCNER, 1959, v.8, p.205.

 3 O Ponto IV é uma agência americana interessada na expansão da ideologia da 
modernização e no modo de produção capitalista. Por meio da United States 
Operation Mission-Brazil, estabelecia uma cooperação com as organizações 
municipais, estaduais e federais em prol do desenvolvimento dos níveis de 
padrão de vida das populações rurais, com o objetivo de equipar vários Postos 
de Educação Audiovisual. Nesse mesmo ano, foram treinados, nos EUA, seis 
bolsistas selecionados pela CNER e pela United States Operation Mission-Bra-
zil, para fazer curso de um ano sobre comunicação e técnicas audiovisuais, na 
Universidade de Indiana-Bloomington (RCNER, 1956, v.4, p.84).

 4 Por meio do convênio CNER/Care doavam-se ferramentas para agricultores e 
para carpinteiro rural, pertences para curativos e materiais de primeiros socorros, 
destinados aos Centros Sociais de Comunidade, que receberam, por diversas 
vezes, visita de representantes sediados em Nova York (idem, v.3, p.34).
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No cotidiano, o trabalho educativo estimulava os habitantes do 
meio rural ao desenvolvimento de vários empreendimentos, tais como: 

clubes agrícolas, para crianças, adolescentes e adultos, com demons-
trações das práticas racionais da agricultura, lavouras e pomares 
demonstrativos, clubes de lavradores, caixa de socorros de urgên-
cia, centros de enfermagem, cursos de puericultura, pelotões da 
saúde, cursos de Educação Social, centros de reuniões pedagógicas, 
orientação e colaboração às escolas, associações de pais e mestres, 
caixas escolares, etc.; clubes femininos, com cursos de corte e costura, 
trabalhos manuais, alimentação e culinária, enfermagem doméstica, 
recreação, artesanato e indústrias domésticas e rurais, ensinamentos 
cívicos e democráticos; centros sociais rurais de comunidade, sema-
nas de estudo, entrosamento e articulação com as entidades oficiais 
e particulares, etc. (RCNER, 1954, v.1, p.14-5)

Para a consecução dessas atividades, a Educação de Base era con-
siderada como “[...] adequada a ensinar a esse indivíduo a compreen-
der o valor de tais bens e a obtê-los por si mesmo, removendo assim 
causas e rotinas de baixo padrão de vida em função de problemas 
remotos ligados à cultura (cultura em seu sentido amplo sociológico)” 
(idem, p.11). Nesse sentido considerava-se importante, 

melhorar e fortalecer o vigor moral, religioso, cívico e profissional do 
povo; capacitá-lo por meio de uma educação fundamental para que se 
alije de seu estado de frustração e para que participe, ele mesmo, na re-
forma de suas condições de vida e saiba usufruir essa melhoria; preve-
nir o parasitismo e a revolta social; aumentar a riqueza nacional em cul-
tura, saúde, capacitação para o trabalho e para a produção; eis o magno 
objetivo do processo da Educação de Base, mediante o qual as popula-
ções, longe de serem convidadas a “assistir”, a “frequentar”, são, isto 
sim, incitadas e preparadas para “criarem”, “promoverem”, “desen-
volverem” por si mesmas, as suas obras e através destas, a elevação e a 
subsistência de um nível comum cultural e econômico. (idem, p.11-2)

Com a preocupação de promover a autonomia do camponês, eram 
estabelecidas parcerias com prefeitos, com a Igreja e fazendeiros, para 



56  IRAÍDE MARQUES DE FREITAS BARREIRO

favorecer o desenvolvimento de concepções associativa e coopera-
tivista, que se consolidariam nos Centros Sociais de Comunidade. 
Essas parcerias visavam amenizar atritos e interesses divergentes 
nessas relações. As ações educativas eram tidas como “[...] reagente 
contra situações de estagnação e de subdesenvolvimento coletivo, 
com aplicação simples e exequível capaz de levar qualquer comuni-
dade a promover, por si mesma, a sua própria recuperação cultural e 
econômica” (RCNER, 1956, v.3, p.139). Observa-se que a educação 
era colocada em si mesma como instrumento para alavancar progres-
sos coletivos, sem explicitar os mecanismos de dominação, apesar 
de citados em determinados momentos, eles eram indicados para 
encaminhamentos de conflitos, no nível individual e não coletivo. 

Os habitantes deveriam envolver-se nos trabalhos desde a constru-
ção dos edifícios dos Centros Sociais, na forma de “mutirão”, a fim de 
“[...] intensificar e valorizar o espírito associativo para as realizações 
coletivas, formando a consciência voltada para o bem comum, tendo 
sempre o cuidado, de inicialmente se dirigir à liderança da comuni-
dade” (RCNER, 1959, v.8, p.149). A reunião era um dos recursos 
utilizados para a preparação das pessoas, ocasião em que o técnico, 
“[...] discretamente, orientava e ensinava a discutir com democracia” 
(BMI, 1960, n.27, 1960, p.5). 

Cabe destacar que o mutirão é uma prática de relações de traba-
lho e sociabilidade profundamente arraigada na cultura camponesa 
(Franco, 1974). É interessante pensar sobre o caráter ambíguo com 
que a CNER tratava a questão da cultura. Por diversas vezes, o ho-
mem do campo foi descrito como “atrasado” e “inculto”, porém, a 
Campanha adotou como estratégia para a consecução de seus traba-
lhos o “mutirão”, tradição cultural de trabalho do homem do campo.

A descrição da construção do Centro Social de Cachoeirinha, 
em Bonfim (BA), feita de uma forma “eufórica e poética”, causa 
a impressão de que os habitantes participavam da construção com 
muito desejo e prazer. 

Os associados o construíram [centros de comunidade] em coo-
peração; há dependência para reuniões e festas, um ambulatório e 
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um posto de revenda. Os homens colocaram cascalho no piso para 
ser revestido com cimento de coloração vermelha, pois acreditavam 
que assim ficaria mais belo e valorizado. As mulheres e as crianças 
carregavam pedras, areia e água para completar o trabalho dos ho-
mens na construção, trabalho esse geralmente feito durante as noites. 
As pedras eram trazidas de grandes distâncias e nas noites de luar 
era edificante o movimento, porque as pessoas, talvez inspiradas em 
sua verve natural, pelo entusiasmo com que realizavam as tarefas, 
caminhavam cantando em conjunto e carregando, cada uma sua 
pedra à cabeça. Todos cooperavam, portanto, na construção, em 
verdadeiro espírito comunitário. Eles mesmos orientavam a divisão 
do trabalho entre si. A frente do prédio já está toda arborizada. 
(RCNER, op. cit., p.161) 

As fotos seguintes retratam habitantes do campo participando da 
construção do Centro Social de Comunidade de Pedrinhas, da Missão 
Rural de Petrolina (PE), no “dia do barro”. Na primeira foto, há um 
grupo de mulheres carregando água para molhar o barro, enquanto 
na segunda, na mesma localidade, sócios do Centro Social produzem 
tijolos para o edifício em construção (idem, ibid.).

Fonte: RCNER, 1959, v.8, p.161.   
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Descrição similar refere-se à construção da sede dos centros so-
ciais do Vale São Francisco e do Recôncavo, em Cruz das Almas (BA). 
Os habitantes estavam interessados em ter uma escola, foi indicada 
uma professora e 45 pais de alunos cotizaram-se para construírem 
mesas e bancos para a escola, que passou a funcionar no prédio do 
centro social. A comunidade foi orientada a organizar-se e a cons-
truir a sede própria a suas “próprias expensas”. Em Petrolina (PE), 
o centro social tornou-se um símbolo, na avaliação da CNER, por 
ter sido “[...] construído com o sacrifício e trabalho de todos, em 
mutirão aos domingos e, às vezes, até em noites claras” (RCNER, 
1959, v.8, p.242). 

Nos episódios acima, apesar das reuniões organizativas, “com 
discreta orientação para a democracia”, com a participação dos ha-
bitantes rurais e do uso do mutirão, merecem destaque as afirmações 
de que as obras eram feitas aos “domingos e, às vezes, até em noites 
claras”. Ou seja, efetivamente os moradores trabalhavam felizes em 
noites de luar, carregando pedras após um dia de trabalho? Ou se 
fazia uso de uma mão de obra barata, sob o argumento de melhoria 
das condições de vida do homem por meio da educação? 

Por outro lado, programas existentes em 2010 também buscam 
“sensibilizar a população e a comunidade escolar a darem sua contri-
buição para a melhoria contínua da escola pública”, como o programa 
“Amigos da Escola: todos pela educação”. Projeto da Rede Globo, 
implementado em parceria com o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef), o Conselho Nacional dos Secretários de Edu-
cação (Consed), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime). Pais e outros profissionais são convidados a se 
integrarem às atividades da escola, oferecendo palestras, pintando a 
escola, inclusive nos fins de semana. Há sérias críticas ao programa, 
identificado como uma ação velada do governo federal, conforme 
destaca Calderón (2007), de que a função docente realizada por uma 
pessoa bem-intencionada, sem preparação específica, não assegura 
educação de qualidade; que os cidadãos assumem as funções do 
Estado, com redução de investimento estatal na educação; e ainda, 
quanto à forma e os papéis da atuação dos participantes do projeto. 
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Ou seja, nos dois projetos, a população é chamada a doar coisas e 
trabalhos gratuitos, tanto nas “noites de luar” como nas “noites com 
luz elétrica”, sem interferirem, contudo, nas políticas educacionais 
do Estado. É claro que deve haver participação e envolvimento da 
comunidade com a escola e a educação, mas não somente para atender 
efeitos de demonstração, como fazia a Campanha, ou de marketing, 
como no atual projeto. 

As missões rurais promoveram diferentes atividades nos centros 
sociais de comunidades, como a “festa do casamento”, em Apodi 
(RN), em virtude de inúmeras uniões ilegais e organizou a bandinha 
rítmica infantil; construções de cacimbões, para irrigação, campanha 
do filtro doméstico e iodação da água. Em Sapiranga (RS), ocorreu 
a “campanha do registro civil”, com registro de 120 pessoas e 16 
casamentos no civil e os encaminhados pela missão seriam isentos 
de taxas (BMI, 1959, n.23, p.10).

Em Petrolina (PE), várias campanhas foram promovidas, tais 
como: plantação do coqueiro-anão em domicílio, arborização das 
ruas, hortas caseiras, registro civil, em virtude da grande quantidade 
de crianças sem registro (RCNER, 1959, v.8, p.133).

É difícil não reconhecer, apesar de seus pressupostos conservado-
res, a contribuição da CNER, naquela época, para o desenvolvimento 
de aspectos da cidadania civil entre os camponeses, ao promover 
campanhas de casamento e de registro civil, sobretudo com o lança-
mento, pelo governo federal, da Campanha Nacional pela Certidão 
de Nascimento 2009/2010. As prioridades continuam sendo as 
regiões Norte e Nordeste, onde no Piauí 33,7% das crianças com 
mais de 15 meses não são registradas, enquanto em Roraima (RR) 
são 22,55% (Brasil, 2009). 

Os centros sociais contaram com importante participação de pa-
dres em diferentes comunidades do estado do Rio Grande do Norte, 
tais como: padre Leôncio, em Nossa Senhora da Conceição; padre 
Soveral e Dom Bosco, nos centros de Nossa Senhora de Fátima, 
Ponta Negra, Pirangi, Nova Cruz, Santa Cruz, Cachoeira do Sapo, 
Potengui, Pirangi do Norte, Itaretama, Pedro Velho, São Rafael, 
Touros, Ares, Serra Caiada e Porto (RCNER, 1958, v.6, p.160-70). 
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Em 1956, a CNER estava presente em sete estados, totalizando 
45 centros sociais de comunidade, dos quais, 16 estavam localiza-
dos no Rio Grande do Norte, com atividades definidas a partir das 
necessidades da comunidade. Para a Campanha, não competia ao 
orientador dos centros sociais

formular programas de atuação, mas estes deveriam partir das deter-
minações da comunidade com a assistência discreta do orientador; 
[...] se as decisões fossem colocadas de cima para baixo, dentro da 
comunidade ao sabor e ao arbítrio dos técnicos ou patrocinadores, o 
Centro Social de Comunidade desabaria. (RCNER, 1956, v.3, p.140)

Enfatizava, ainda, a existência de “[...] dificuldades relacionadas 
à ‘ignorância’ e ao ‘individualismo’, características bem acentuadas 
do nosso rurícola” (RCNER, 1958, v.6, p.32). A par dessas dificul-
dades, a CNER reiterava ser importante desenvolver a autonomia no 
campo, o que pode ser visto como formas favorecedoras da criação e 
ampliação de espaços sociais e políticos pelos próprios camponeses, 
embora acompanhada da “assistência discreta do orientador”. É 
difícil avaliar o quanto essa assistência discreta era ou não inibidora 
de atuações mais livres e criativas da própria comunidade.

Em diversos momentos, percebe-se a influência do pensamen-
to positivista nos trabalhos da CNER, em como trabalhar com a 
questão da cultura e tornar os habitantes rurais mais permeáveis aos 
ensinamentos, em que se coloca em contraposição atraso e progresso, 
associada à crença de que o conceito de evolução encerra a lei fun-
damental da história, capaz de se redimir a “ignorância” por meio 
de “estágios mais avançados de cultura”, conforme pressupostos 
comteanos (Comte, 1934).

Para consolidar a formação do quadro técnico da Campanha, 
em 7/12/1956 foi fundado o Centro Regional de Educação de Base 
(CREB), em Colatina (ES), o primeiro no Brasil (RCNER, op. cit., 
p.108). No CREB, eram desenvolvidas atividades de extensão edu-
cativa cultural, cursos de habilitação para professores rurais, núcleo 
de orientação para líderes rurais, núcleo cooperativo de treinamento 
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agrícola e cursos para educadores de base (BMI, 1960, n.28, p.4-5). 
Foram instalados, ainda, os seguintes centros de treinamento:

Centros de Treinamento de Professores e de Auxiliares Rurais – res-
ponsáveis pela formação de professores rurais, em regime de inter-
nato por dois meses, nos princípios da educação de base. Em 1960, 
desenvolveu-se 16 cursos para professoras, perfazendo o total de 472 
participantes (BMI, 1960, n.36). A foto a seguir ilustra professoras 
saindo do Centro Rural de Educação de Base, ao término de um dos 
cursos de formação para professores.

Fonte: Relatório das atividades da CNER na Arquidiocese de Fortaleza. Rio de Janeiro: Minis-
tério da Educação e Cultura, 1954 (microfilme).

Centros de Orientação de Líderes Locais – voltados para a ju-
ventude masculina e feminina, com aproveitamento de líderes co-
munitários para a irradiação dos trabalhos das missões rurais e dos 
centros sociais de comunidade, com a intenção de “[...] levantar o 
padrão de vida das populações” (RCNER, 1954, v.1, p.19). A for-
mação dos líderes durava entre quatro e seis meses, em regime de 
internato, com participantes indicados, com o seguinte perfil: “[...] 
boa formação familiar; nível mais ou menos correspondente ao 4o ano 
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primário; certa influência sobre seu grupo; desejo de se aperfeiçoar e 
trabalhar depois pelo aperfeiçoamento dos outros e pela elevação de 
seu meio” (idem, p.4). A Campanha valia-se de recursos do socio-
grama, associado ao efeito de demonstração, como recurso técnico e 
didático para descobrir pessoas com liderança, mais receptíveis aos 
ensinamentos e técnicas modernas (RCNER, 1956, v.3, p.116-25). 
O efeito de demonstração é em fenômeno de interdependência de um 
sujeito em relação ao outro, no que respeita ao consumo. Para Garcia 
(1977, p.25), “[...] a demonstração de um estilo de vida considerado 
superior suscitará, como ‘efeito’, o desejo de idênticas ‘fruições’ 
[...]”, na medida em que o modelo a ser seguido seja valorizado como 
positivo. Abaixo, uma demonstração da folha de rosto da Pasta de 
Serviço de Campo organizada por cada Centro de Treinamento; na 
foto, a pasta do Centro de Orientação de Líderes Rurais, do Centro 
Social coordenado pelo bispo D. Eliseu Mendes.

Fonte: Relatório das atividades da CNER na Arquidiocese de Fortaleza. Rio de Janeiro: Minis-
tério da Educação e Cultura, 1954 (microfilme).

Centros de Treinamento de Cooperativismo de Jovens Locais – 
responsáveis pela educação de jovens para o cooperativismo, incu-
tindo-lhes amor à terra e interesse em se fixarem na zona rural, 
preferindo aqueles habituados à vida do campo e “[...] ainda não 
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contaminados pelas influências negativas dos grandes centros” (RC-
NER, 1954, v.1, p.17). O centro treinava para a melhoria dos proces-
sos agrícolas regionais por meio de projetos como cultivo de tomate, 
milho, feijão, batatas, criação de galinhas, engorda de porcos e práti-
cas de mecanização da agricultura, conforme demonstra a foto abaixo.

Fonte: Relatório das atividades da CNER na Arquidiocese de Fortaleza. Rio de Janeiro: Minis-
tério da Educação e Cultura, 1954 (microfilme).

Em abril de 1958, por meio do Decreto nº 1367, criou-se a Es-
cola Primária Rural de Aplicação de Métodos, em Colatina (ES), 
para formar professoras e realizar complementação pedagógica das 
professoras/alunas do Centro Regional de Educação de Base, por 
meio de estágios no ensino primário (RCNER, 1961/1962, v.10, 
p.13-6). Nessa escola, funcionava o curso Supletivo Noturno para 
alfabetização de adultos.

Às vezes, a CNER instalava mais de uma modalidade de traba-
lho no centro social de comunidade, conforme as necessidades dos 
habitantes e do apoio das autoridades locais que, em parte, dependia 
o sucesso dos trabalhos. Uma vez um fazendeiro interrompeu os 
trabalhos da Campanha por acreditar que suas terras seriam toma-
das. Boatos e desconfianças de fazendeiros e relatos de moradores, 
como ocorrido em Bonfim (BA). A Missão Rural relata que, durante 
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a apresentação de um exemplar da revista da Campanha, um sócio 
afirmou que “[...] há muito precisamos de um documento como 
este [Revista da CNER] para mostrar à minha gente que o serviço 
realmente é do Governo e bom serviço, não comunista” (RCNER, 
1956, v.4, p.39). Situação similar aconteceu com essa mesma equipe, 
em Varzinha (BA), em que fatos alheios à vontade da equipe inter-
romperam os trabalhos por causa das más condições das estradas 
pioradas pelas chuvas e porque 

indivíduos invejosos (neste caso um charlatão) espalhou os boatos 
de que a Missão Rural era comunista, que os missioneiros tinham 
mau cheiro de chifre queimado, que eram hereges, etc. Muitos só-
cios procuravam afastar tais boatos, mas eles continuam a circular. 
(RCNER, 1956, v.4, p.40)

As reações ora de apoio, ora de franca hostilidade e contestação 
provindas de latifundiários e habitantes rurais, permitem que se 
visualize a crise social e o clima de guerra ideológico vivido naque-
les anos, especialmente nas regiões com maior conflito pela terra. 
A CNER, muitas vezes, encontrava dificuldades em convencer 
fazendeiros e camponeses de que não se tratava de “trabalho comu-
nista”, devendo apresentar a um só tempo resultado prático e efeitos 
de propaganda. Havia aqueles que apoiavam e ofereciam recursos 
materiais e outros a rejeitavam. Talvez, para além da desconfiança é 
possível que o trabalho educativo da Campanha representasse uma 
ameaça ao coronelismo, que, historicamente, marcou as relações 
entre fazendeiros e trabalhadores do campo.

Discordâncias teórico-práticas emergiam no bojo dos trabalhos 
que expressam concepções e práticas diferentes decorrentes das 
representações e valores dos próprios integrantes da Campanha. De 
acordo com orientações advindas da sociologia americana, o médico 
devia aconselhar e educar as populações rurais para a formação de 
hábitos de higiene e divulgar conhecimentos de educação sanitária 
e não devia prestar assistência médica, tida como assistencialismo 
(BMI, 1960, n.25, p.5-7). As colocações do médico Carlos Alberto 
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Ribeiro de Melo, do Vale Mearim (MA), expressam dificuldades 
em atender a estas orientações. Ao participar do 1o Seminário de 
Técnicos de Missão Rural, o médico afirma, que “[...] em certas 
áreas, somos obrigados a prestar socorro e dar orientação quanto 
ao tratamento, embora se procure, sempre que existam condições 
para tal, encaminhar os doentes ao médico da região ou ao órgão de 
assistência mais próximo” (idem, ibid.).

Luiz Rogério, Executor da Campanha na Bahia, alerta que cabe 
ao médico “[...] saber até onde deve atender os doentes para educar a 
comunidade, e quando deve parar, para não fazer a assistência médica 
tipo assistencialista” (idem, ibid.). Tais críticas são aprofundadas 
por Maximiro Nogueira, chefe do Setor de Treinamento da CNER. 
Ao participar do Seminário Nacional sobre Ciências Sociais e o De-
senvolvimento de Comunidades Rurais no Brasil, no Rio de Janeiro, 
no período de 5 a 8 de julho de 1960, promovido pelo Serviço Social 
Rural, em colaboração com a Missão Norte-Americana de Coope-
ração Técnica no Brasil, Nogueira avalia os trabalhos da Campanha 
e sua relação com as ciências sociais. Para ele,

a ciência social deve ser explicada como ciência e não como dogma 
imutável. Na CNER, cometeram-se enganos por falta dessa flexibi-
lidade científica. Éramos treinados exclusivamente como educadores 
e não podíamos dar assistência prática, que constituiria “assisten-
cialismo” e “paternalismo”. No Ceará, uma médica da Missão 
Rural só cuidava de ensinamentos de educação sanitária, em uma 
região desprovida de recursos assistenciais. As pessoas desejavam 
ser examinadas, mas, em virtude da orientação da CNER, que era 
inflexível, a médica não dava consultas. Transmitia conselhos de 
higiene e as pessoas faziam o contrário do que ela ensinava, propo-
sitadamente, como protesto por não serem atendidas. Expliquei-lhe 
que deveria agir de outro modo: dar consultas às pessoas e, também, 
instruções higiênicas. É necessário que a teoria seja ligada à prática 
e a prática à teoria. Daí a necessidade dos professores encarregados 
das ciências sociais percorrerem o meio rural brasileiro, que varia 
de região a região. (Seminário Nacional Sobre Ciências Sociais e o 
Desenvolvimento de Comunidades Rurais no Brasil, 1960, p.205)
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Nogueira prossegue, salientando que

o Centro de Treinamento deve pesquisar permanentemente e reo-
rientar-se pelas modificações havidas, procurando identificar quais 
e até que ponto foi devido à ação dos técnicos [...] a CNER errou, 
inicialmente, ao transportar mecanicamente – a Sociologia America-
na à realidade rural brasileira. Os Estados Unidos estão numa etapa 
mais elevada em seu desenvolvimento socioeconômico, em relação ao 
Brasil, que se encontra numa fase pré-capitalista, com seu problema 
rural por resolver. (Seminário Nacional Sobre Ciências Sociais e o 
Desenvolvimento de Comunidades Rurais no Brasil, 1960, p.206)

Vale a pena ressaltar o quão criativo seria se a CNER tivesse 
ampliado discussões sobre o referencial teórico do programa no 
interior da realidade com a qual trabalhava. Por fim, é relevante 
destacar a reação dos habitantes do campo em relação ao atendi-
mento médico-sanitário transmitido no Ceará, ao descumprirem 
as orientações. À primeira vista, a reação da população opondo-se 
aos ensinamentos sanitários parece exteriorização de atraso. Con-
tudo, o próprio médico percebia que essa atitude refletia, antes 
de tudo, o protesto contra o trabalho da Campanha, que não atendia 
às necessidades e expectativas da população, e sim aos pressupostos 
do programa. O fato exemplifica a singularidade dos camponeses, 
de como, a partir de sua própria percepção e prática, exercitavam a 
autonomia cidadã, ao contrariarem ensinamentos e orientações que 
não respondiam a suas necessidades.

Por fim, para melhor dimensionar a estrutura e alcance da CNER, 
apresenta-se – a partir de levantamento documental realizado –, a 
relação de suas instalações, por estado, em 1954.

Estado de Alagoas
–  Missões Rurais em Palmeira dos Índios, atuando nas comunida-

des de: Cacimbinhas, Colônia, Igaci, Canafístula e Palmeira dos 
Índios.
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–  Centros de Treinamento de Professores e de Auxiliares Rurais em 
Palmeira dos Índios.

–  Pesquisas e Estudos Específicos para levantamento dos Municípios 
e para constatação do resultado das técnicas aplicadas em Palmeira 
dos Índios, Santana do Ipanema e Arapiraca.

Estado da Bahia
–  Missões Rurais em Cruz das Almas, atuando nas comunidades de 

Araçá, Santa Terezinha, Sapucaia, Pau Mulatinho, Taboleiro da 
Vitória, Aldeia, Chapada, Poções, Cadete, Três Bocas, Tuá, Vela-
me, Bebe Água, Tapera, Embira; em Feira de Santana, atuando nas 
comunidades de Pé de Serra, Sobradinho, Boa Vista, Gameleira, 
Olhos D’água, Maria Quitéria, Matinho e Pacatá; em Serrinha, 
atuando nas comunidades de Retiro, Chapada, Bela Vista e Tan-
que Grande.

–  Missões em instalação: Jequié e Ipiau, Barreiros e Angical, Seabra, 
Senhor do Bonfim.

–  Centros de Treinamento de Educadores de Base em Cruz das Almas.
–  Centros de Orientação de Líderes Locais em Barra.
–  Pesquisas e Estudos Específicos para levantamento dos Municípios 

e para constatação do resultado das técnicas aplicadas em Cruz das 
Almas, Feira de Santana e Serrinha.

Estado do Ceará
–  Missões Rurais em Itabajé e Baturité, atuando nas comunidades 

de Santa Luzia, Cruz, Soledade, Itapagé, Uruburetama, Pacoti, 
Guaramiranga, Apuiarés, Itapipoca; em Sobral, atuando nas co-
munidades de Monte Castelo, Pedrinha, Cidão, Coração de Jesus, 
Patrocínio, Estação, Fortaleza, Saúde.

–  Centros Sociais de Comunidade em Caucaia, Itapagé, Apuiarés, Ita-
pioca, Capuan e em Sobral, localizados nas comunidades de Uba-
jara, Taperuaba, Santana do Acaraú, Ibiapina, Coreau e Meruoca.

–  Centros de Treinamento de Professores e de Auxiliares Rurais em 
Messejana.
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–  Centros de Orientação de Líderes Locais em Messejana, Sobral e 
Fortaleza, com dez Centros localizados nos subúrbios, em cola-
boração com a Prefeitura Municipal.

–  Pesquisas e Estudos Específicos para levantamento dos Municípios 
e para constatação do resultado das técnicas aplicadas em Pacoti, 
Guaramiranga, Apuiarés, Itapagé e Itapipoca.

Estado do Espírito Santo
–  Pesquisas e Estudos Específicos para levantamento dos Municípios 

e para constatação do resultado das técnicas aplicadas em Santa 
Tereza.

–  Escola Primária Rural de Aplicação de Métodos, em Colatina.
–  Curso Noturno de Alfabetização de Adultos, em Colatina.
–  Centro Regional de Educação de Base, em Colatina.

Estado do Maranhão
–  Missões Rurais no Município de Bacabal.
–  Centros de Treinamento de Professores e de Auxiliares Rurais em 

Coroatá.

Estado de Minas Gerais
–  Missões Rurais em Varginha, atuando nas comunidades de Anta, 

Vargem Grande, Mata da Onça, Rimanso, Bela Vista, Pedra 
Negra; em Januária, atuando nas comunidades de Inópolis, São 
José do Patrocínio.

–  Missão em instalação: São João Del Rei.
–  Centros de Treinamento de Educadores de Base em Pará de Minas, 

na Fazenda Florestal.
–  Centros de Treinamento de Professores e de Auxiliares Rurais em Be-

tim, Diamantina, Pará de Minas, Viçosa, Pirapora e Teófilo Otoni 
(estes Centros foram organizados pela Secretaria da Educação de 
Minas e recebem a colaboração da CNER).

–  Centros de Treinamento de Cooperativismo de Jovens Locais em Pará 
de Minas, na Fazenda Florestal e Esmeraldas.
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Estado da Paraíba
–  Pesquisas e Estudos Específicos para levantamento dos Municípios 

e para constatação do resultado das técnicas aplicadas em Areia, 
Campina Grande, Iratí, Malé e Joaquim Távora.

Estado do Paraná
–  Pesquisas e Estudos Específicos para levantamento dos Municípios e 

para constatação do resultado das técnicas aplicadas em Jacarezinho.

Estado de Pernambuco
–  Centros Sociais de Comunidade em Petrolina e Barreiros.

Estado do Rio de Janeiro
–  Missões Rurais em Paraíba do Sul, atuando nas comunidades de 

Inconfidência, Queima-Sangue, Cavaru, Werneck; em São José 
do Rio Preto, atuando nas comunidades de: Santa Cruz, Valverde, 
Boa Vista, Contendas, Jaguará, Córrego Sujo, Tristão Câmara, 
Posu, Parada Moreli.

–  Pesquisas e Estudos Específicos para levantamento dos Municípios e 
para constatação do resultado das técnicas aplicadas em Petrópolis, 
Paraíba do Sul.

Estado do Rio Grande do Norte
–  Missões Rurais em Nísia Floresta, atuando nas comunidades de 

Pirangi, Alcaçuz.
–  Centros Sociais de Comunidade em São Paulo do Potengi, Ria-

chuelo, Cachoeirinha do Sapo, Potengi, São Pedro, Ponta Negra, 
Pirangi do Norte, Itaretama, Pedro Velho, São Rafael, Santana de 
Mattos, Touros, São José do Mipibu, Canguaretama, São Tomé, 
Nova Cruz, Vitória de Santo Antão; Sub-centros em Lages Pin-
tada e Campo Redondo (há, ainda, 14 Centros em organização, 
em diversos municípios). 

–  Centros de Treinamento de Professores e de Auxiliares Rurais em 
Natal, com um Centro na Fazenda Ponta Negra.
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–  Pesquisas e Estudos Específicos para levantamento dos Municípios e 
para constatação do resultado das técnicas aplicadas em Nazaré da 
Mata, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Garanhuns, Nísia Floresta 
e São Paulo do Potengi.

Estado do Rio Grande do Sul
–  Missões Rurais em Osório, atuando nas comunidades de Mor-

ro Azul, Maquiné, Costa, Aguapé, Encruzilhada, Marquês de 
Herval.

–  Missões em instalação: Torres, abrangendo quatro distritos; Santo 
Antônio, abrangendo sete distritos; Gravataí, abrangendo três 
distritos; Viamão, abrangendo dois distritos.

–  Centros de Treinamento de Educadores de Base em Osório, em fase 
de instalação.

–  Centros de Treinamento de Professores e de Auxiliares Rurais em 
Osório.

–  Centros de Treinamento de Cooperativismo de Jovens Locais em 
Santa Maria.

–  Pesquisas e Estudos Específicos para levantamento dos Municípios 
e para constatação do resultado das técnicas aplicadas em Osório e 
toda a fronteira Oeste do estado do Rio Grande do Sul.

Estado de Santa Catarina
–  Pesquisas e Estudos Específicos para levantamento dos Municípios 

e para constatação do resultado das técnicas aplicadas em São 
Joaquim.

Estado de São Paulo 
–  Missões Rurais em Pinhal, atuando nas comunidades de Jaquaribe, 

Santa Luzia, Fazenda da Glória, Parque Municipal, Santa Maria, 
Areia Branca.

–  Missões em instalação: em Birigui, atuando em toda a zona rural 
do município.

–  Centros Sociais de Comunidade em Jaraguá (em organização) e no 
Litoral Paulista, em Tupiniquins, Jaraçatiá, Miracatu, Juquiá, 
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Apiaí, Morro Agudo, Barra do Chapéu, Iporanga, Ribeira, Ana 
Dias, Maranduba, Peruíbe, Biguá, Sete Barras, Itupamirim, Mu-
sácea e Três Irmãos.

–  Centros de Treinamento de Educadores de Base em Pinhal.
–  Centros de Treinamento de Cooperativismo de Jovens Locais em 

Avaré e Ilhabela.
–  Centros de Orientação de Líderes Locais em Santos, na preparação 

de jovens litorâneos procedentes de todos os municípios do Litoral 
Paulista.

–  Pesquisas e Estudos Específicos para levantamento dos Municípios 
e para constatação do resultado das técnicas aplicadas em Pinhal 
(RCNER, v.1, p.15-20, 1954).

Com a finalidade de se avaliar o quanto a CNER cresceu durante 
sua existência, foi realizada uma comparação entre as modalidades 
de trabalhos existentes em 1954, acima discriminadas e as arroladas 
pelo programa em 1962.

Modalidades de Trabalho 1954 1962

Missões Rurais 13 17

Centros Sociais de Comunidade 25 73

Centro Regional de Educação de Base 01 01

Centros Cooperativos Agrícolas 04 09

Centros de Orientação de Líderes 15 04

Centros de Treinamento de Professores e Auxiliares Rurais 11 04

Centros de Treinamento de Educadores de Base 04 04

Fonte: Dados extraídos da Revista da CNER (1954, v.1, p.15-20) e do Boletim Mensal Infor-
mativo (1962, n.48, p.10).

O quadro acima indica que a CNER cresceu quantitativamente 
ampliando as modalidades de trabalho. Os Centros Sociais de Co-
munidade passaram de 42 unidades em 1954, para 73 em 1962. 
Isso se justifica pelo fato de representarem a base de sustentação 
dos trabalhos do programa e organizarem diferentes estratégias de 
trabalho para o campo. Dos 42 centros sociais de comunidade exis-
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tentes em 1954, 17 estavam no estado do Rio Grande do Norte, e 
mais 14 encontravam-se em fase de organização. A concentração de 
trabalhos nesse estado indica que a CNER priorizou atuar em áreas 
com conflitos pela posse da terra conforme evidenciam os registros.

Em 1954, dentre os 15 centros de orientação de líderes, 10 lo-
calizavam-se no Ceará e, em 1962, eram somente 4. Isso decorre, 
provavelmente, do rompimento de convênios realizados entre as 
prefeituras e o programa.

Os Centros Cooperativos Agrícolas cresceram vertiginosamen-
te, e o Centro Cooperativo de Taquara (RS) serviu de modelo aos 
demais. Em 1962, a Campanha projetava crescimento, embora 
com dificuldades financeiras, atraso na liberação dos recursos, que 
implicaram a redução de quadros, indicativos de que o programa 
estava chegando ao fim, o que ocorreu em 1963, juntamente com as 
demais campanhas. Enfim, a leitura e a análise da documentação, 
em especial dos Boletins que descrevem o cotidiano dos trabalhos, 
indicam que a Campanha tinha uma estrutura complexa, com muitos 
técnicos e realidades distintas, fatores que a levavam muitas vezes a 
práticas diferenciadas.




