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PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS 
E IDEOLÓGICOS DA POLÍTICA: 

PARCERIA COM A IGREJA

O papel das escolas de serviço social

Do ponto de vista ideológico, a CNER não se constituiu a partir 
de um sentido unívoco, mas se fundamentou em diferentes correntes 
filosóficas ideológicas. Nessa diversidade, foi fortemente influen-
ciada pelo neotomismo,1 filosofia expressa por São Tomás de Aquino, 
no século XIII, amplamente difundida pela Igreja Católica e por 
intelectuais católicos, nos anos 50. Essa matriz de pensamento deu 
suporte à estruturação filosófica da CNER, aliada ao funcionalismo, 
que teve grande penetração no Brasil. O neotomismo difundido pela 
Igreja Católica influenciou fortemente a formação dos assistentes 
sociais, pautando-se nos princípios da “dignidade da pessoa humana, 

 1 Jacques Maritain, filósofo cristão do século XX, retomou a filosofia de São 
Tomás, influenciando o mundo e o Brasil com suas ideias filosóficas, políticas 
e sociais. Propôs o humanismo integral, questionou o papel dos cristãos para 
suscitar a força cultural e temporal de inspiração cristã, para agir na história 
e ajudar os homens. Pela educação das pessoas, dar-se-ia “a conquista da sua 
dignidade e da liberdade interior: pessoas livres (pelo conhecimento, pela von-
tade e pelo amor) reunir-se-iam em torno do bem comum, humanizar-se-iam 
contribuindo para a humanização e libertação do próximo”. No Brasil, foram 
os maritainistas que difundiram as ideias do Pe. Lebret. (Paiva, 1980, p.57).
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do bem comum”, entre outros (Aguiar, 1985, p.39). A influência do 
serviço social ocorreu de duas formas: pela difusão do neotomismo, 
fundamentado nos princípios da “dignidade da pessoa humana” 
e do “bem comum”, em que o “membro do grupo é fator de mu-
dança”; e pelos trabalhos práticos dos assistentes sociais orientados 
pelo funcionalismo que objetivava promover o “reajustamento” e 
a “integração” dos “desajustados” por meio do Serviço Social de 
Grupo e da Organização de Comunidade. Seguindo a tendência do 
Serviço Social e do referencial da Igreja Católica, naquele momen-
to, é possível dizer que a CNER fundamentou-se tecnicamente no 
funcionalismo e filosoficamente no neotomismo.

A Igreja Católica fundou várias faculdades nas décadas de 1930 
e 1940, com a meta de reformar a sociedade numa perspectiva cristã. 
As primeiras escolas de serviço social no Brasil pautaram-se nessas 
premissas, na medida em que a questão social era preocupação 
assumida pela Igreja na luta contra o liberalismo e o comunismo 
(Aguiar, 1985, p.28). Tanto a fundação da Escola de Serviço Social 
de São Paulo (1936) quanto a do Rio de Janeiro (1937) surgiram 
para formar ideologicamente os quadros da Igreja, especialmente 
dos militantes da Ação Católica.

A formação dos assistentes sociais fundamentou-se na filosofia 
tomista que defendia a “democracia orgânica” e “comunitário-perso-
nalista”. A sociedade deveria organizar-se em torno da comunidade, 
que resultaria em progresso técnico e industrial, orientada por uma 
ética da pessoa e do amor, culminando na cristianização das classes 
dominantes, na conquista das massas e na conscientização dos traba-
lhadores. Maritain, um dos principais filósofos cristãos do século XX, 
esclarece que, diferentemente da herança marxista, para o cristão, 
esta consciência não se confunde com aquisição de uma consciência 
de classe, sendo, esta sim, a consciência da dignidade humana e da 
dignidade de quem trabalha (Paiva, 1980, p.45).

Na CNER o neotomismo foi difundido por meio de trabalhos da 
assistente social Aylda Faria da Silva Pereira, formada pela Escola de 
Serviço Social de São Paulo e membro da equipe da Experiência de 
Itaperuna. A filosofia neotomista aliada ao funcionalismo é explicita-
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da em seu livro Escola de Serviço Social, publicado em 1944, no qual 
reafirma que a formação dos assistentes sociais deveria orientar-se 
para o combate dos “desajustados”, objetivando a “integração”, a 
partir da conservação dos princípios e do espírito orientador do servi-
ço social, fundamentado na doutrina social cristã que visa estabelecer 
na sociedade uma ordem baseada na Justiça, inspirada pela Caridade 
(Pereira, 1944, p.81). O neotomismo e o funcionalismo coexistiram 
nesse período, aliados ao pensamento norte-americano de técnicas 
de serviço social de grupo, organização de comunidade e desenvol-
vimento de comunidade, que darão suporte aos trabalhos da CNER.

A ênfase na comunidade, no grupo e no indivíduo, que caracteriza 
o personalismo e o solidarismo presentes em Maritain, entrelaça-se 
com o pensamento de Lebret, que encontrou grande eco na década de 
1950, ao buscar formas de superar o dilema capitalismo/socialismo 
pela solidariedade e humanização das relações entre indivíduos e 
classes sociais. Lebret defendia a associação entre capital, trabalho 
e governo, com vistas a um “fim comum”, ao “bem comum”, ne-
cessários à “harmonia entre ambos para a ordem social” (Lebret, 
1961, cap.9-10). Tais ideias causaram impacto ao buscar respos-
ta cristã para o problema que mobilizava a sociedade da época: o 
desenvolvimento.

O papel de padre Lebret

A defesa do “bem comum” e da “solidariedade” buscadas por 
Lebret apoiava-se numa perspectiva personalista e abstrata, dife-
rentemente da forma como são concebidos quando se pensam os 
fundamentos para a democracia. Para uma cidadania democrática, 
a solidariedade, juntamente com a liberdade e a igualdade, corres-
pondem à exigência de participação na vida pública, visando ao bem 
comum (Benevides, 1996, p.3). A conquista desses valores pressu-
põe o acesso à educação, condição primeira, que iguala a todos os 
cidadãos em relação ao saber, tornando-os potencialmente aptos a 
participarem da vida pública. O estabelecimento da solidariedade na 
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busca do bem comum deve, portanto, garantir educação para todos, 
para que os indivíduos não se limitem ao conhecimento de direitos e 
deveres, mas que lhes assegure também sua posição de governantes 
potenciais (Canivez, 1991, p.31). 

Para Lebret, entretanto, o acesso ao “bem comum” se dá pelo 
esforço individual ou dos grupos e comunidades, para atingir uma 
nova civilização. Nessa lógica, a conquista da cidadania civil se dá 
pela criação ou melhoria de equipamentos coletivos e das instituições 
jurídicas, resguardado aos grupos o usufruto dos benefícios e não 
aos cidadãos. Nessas condições, a promoção do bem comum está na 
capacidade de as elites prepararem o caminho para a solidariedade 
universal, cabendo aos dirigentes dos setores econômico, político e 
cultural indicarem a forma de coordenar, com inteligência e compe-
tência, os esforços pessoais e dos grupos para harmonizá-lo.

Preocupado em desenvolver a civilização e a solidariedade no 
meio rural, Lebret dedica um capítulo ao movimento rural no livro 
Manifesto por uma Civilização Solidária (1961), com o propósito 
de estimular as elites para a preparação da solidariedade universal e 
civilização de economia humana. O movimento rural é visto como 
importante para que valores ligados à atividade rural assumam novas 
dimensões, ajustando-se às novas técnicas e aos novos modos de 
vida. Assim, Lebret considera indispensável a elaboração de nova 
pedagogia capaz de refletir sobre a instauração de uma nova cultura 
rural, dando ao homem do campo a possibilidade de vivificar as pe-
quenas comunidades territoriais, assegurando-lhe desenvolvimento 
integral e harmonizado (Lebret, 1959/1961, p.ix).

Nos anos pós-guerra, em decorrência da correlação de forças entre 
os Estados Unidos e a União Soviética, levando à chamada Guerra 
Fria, a ONU e a Unesco propuseram estratégias educacionais, de 
caráter internacional, no combate ao atraso dos povos, tidos como 
mais susceptíveis ao comunismo. Esses dois organismos entendiam 
que, se a guerra inicia na mente dos homens, deve, igualmente, 
ser combatida nesse território. Logo, a educação é colocada como 
alternativa para ampliar e mudar a mentalidade dos povos, uma 
vez que o desencadeamento das guerras era atribuído à “ignorân-
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cia mútua dos povos”, levando-os aos confrontos (Huxley, 1976, 
p.14). O desequilíbrio social e político, desencadeador de guerras, 
deveria ser combatido no plano individual, das mentalidades, pela 
educação.

No Brasil, com o fim do Estado Novo, aliado ao clima de rede-
mocratização, os dirigentes educacionais passam a refletir sobre a 
criação desses organismos internacionais e a avaliar a adoção de suas 
proposições educacionais. O desenlace dessas reflexões resultou em 
pressupostos, nos quais o aspecto social da educação volta-se para os 
indivíduos, os grupos e as comunidades, a fim de mudar a menta-
lidade e a personalidade. Esse conjunto de ideias teve boa aceitação 
e difusão pelos dirigentes da educação no Brasil, que representou o 
aprimoramento do ideário da Escola Nova, na década de 1950. Essas 
concepções coexistiram com o “personalismo” e o “solidarismo” 
presentes em Maritain, acrescidas às ideias de Lebret, que buscavam 
a “solidariedade” e a “humanização” das relações.

A CNER foi fortemente marcada por esse conjunto de concep-
ções vindas da Igreja Católica e de seu primeiro coordenador José 
Arthur Rios, simpatizante de Maritain e Lebret. Absorveu, ainda, 
os trabalhos desenvolvidos no meio rural, no estado do Rio Grande 
do Norte, pelo bispo Dom Eugênio Salles, expressiva liderança da 
Igreja Católica, pautado na formação de líderes locais. Em 1950, du-
rante a 1ª Semana Ruralista, realizada em Minas Gerais, promovida 
pela Ação Católica, essa estratégia foi definida como forma eficiente 
na educação. D. Eugênio Salles trabalhou na promoção da reforma 
agrária com vistas à “recuperação humana e cristã do trabalhador 
rural” (Camargo, 1984, p.146), atuou na organização de “sindicatos 
cristãos”, em Natal (Andrade, 1986, p.72) e trabalhou como Execu-
tor de Projetos na CNER, desde 1952.

Em 1957, todos os cargos de Executores de Projetos nas regiões 
Norte e Nordeste eram ocupados por bispos. A formação de líderes 
locais recomendada pela Igreja e incorporada pela CNER, em seus 
Centros de Treinamento para líderes rurais, apoiou-se nos princípios 
teóricos de Lebret, que via nesse trabalho a possibilidade de desen-
volver a “solidariedade rural” (Lebret, 1959/1961, p.72). 
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Rios (1994) afirma ter participado e difundido a “corrente dou-
trinária de Lebret aliada às ciências sociais”, nos cursos ministra-
dos para formação de técnicos da CNER (informação verbal).2 Da 
influência desse pensador, aliada ao contexto político, econômico e 
cultural da época, decorreu a opção pela Educação de Base e Desen-
volvimento de Comunidade. A ONU e a Unesco propuseram essas 
estratégias educacionais como forma de construir a solidariedade 
universal, evitar a expansão do comunismo, especialmente entre os 
países subdesenvolvidos. 

Para Lebret, a construção da “humanidade fraternal” deve partir 
das elites por ocuparem “posição de vanguarda”. Lebret destaca, ain-
da, que o feudalismo e as práticas paternalistas entre os proprietários 
rurais obstaculizam o desenvolvimento do meio rural e dificultam “o 
aprendizado da democracia política”. Porém, não devem conduzir 
ao desânimo, pois “[...] a ação de grupos esclarecidos poderá apres-
sar a evolução para essas formas desejáveis de governo, auxiliada 
por fórmulas modernas de promoção humana, como a educação de 
base e as experiências de desenvolvimento de comunidade de base” 
(Lebret, 1959/1961, p.83). 

As semelhanças entre o pensamento de Lebret e as estratégias de 
atuação da CNER, propostas por Rios, são evidentes. Ao apontar as 
dificuldades para o desenvolvimento das atividades educativas no 
campo, Rios as atribui ao baixo nível de vida e de cultura do homem 
do campo e reforça os trabalhos dos líderes como “fermento social”, 
no combate a essa resistência. “Todo problema da educação de base 
consiste na criação de uma cadeia de inúmeros elos que, partindo da 
cúpula, da elite, assegure uma corrente contínua de comunicação até 
a base, que é a massa” (Rios, 1956, p.304-5).

A presença do pensamento de Lebret não marcou somente a es-
truturação inicial do programa, ao completar sete anos de existência a 
CNER publicou um poema de Lebret na página de rosto do Boletim 
Mensal Informativo, em 1958, intitulado “Seguir o seu Caminho”, 

 2 Informação fornecida por José Arthur Rios em entrevista pessoal, em São Paulo 
(SP), 4 maio 1994.
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o qual trata das dificuldades e restrições encontradas nos grupos, ao 
se propor mudanças (BMI, 1958, n.4, p.1-2).

Em 1960, a CNER manifestou descontentamento em relação 
aos procedimentos diferenciados nas equipes de missões rurais para 
implantação de novos trabalhos e elaborou um roteiro unificador de 
diretrizes teóricas baseado no livro Problemas de civilização: econo-
mia e humanismo, de Lebret (1954), para atender aos interesses de 
orientação e doutrinação nos cursos de educação de base (RCNER, 
1960, v.9, p.7-8). Nesse roteiro, os pressupostos funcionalistas presen-
tes em Lebret são visíveis, ao se particularizar e classificar a realidade 
social. Dessa forma, o nível de organização doméstica é qualificado 
em: “falta de espírito de organização”, “falta de disposição e capaci-
dade”, “ausência de conhecimentos de puericultura” e pela busca de 
“prática de consultas a curandeiros” (RCNER, 1960, v.9, p.12-3).

Como expressão da homogeneidade das ideias dominantes naque-
le momento, foram produzidas obras que subsidiaram os trabalhos 
de Educação de Base, o Serviço Social e também a CNER. Segundo 
Ammann (1987, p.37), José Arthur Rios é um dos intelectuais a 
expressar o pensamento hegemônico ao publicar, em 1954, o livro 
Educação dos grupos. Nessa obra, o funcionalismo está fundamentado 
em autores da sociologia americana como Talcott Parsons, em que 
se defende a noção de integração para embasar a tipologia de comu-
nidade, dividida em três ordens: imatura, integrada e desintegrada.

A comunidade integrada, modelo ideal, prima pela cooperação 
com alto grau de sociabilidade e civismo, sistemas avançados de 
agricultura e indústria, elevados padrões de vida e educação, grupo 
familiar forte, coexistência pacífica das religiões e das classes sociais. 
Não haveria distinção social entre proprietários e empregados, grande 
estabilidade social, poucos problemas sociais, crime, prostituição, 
miséria e êxodo. As agências de serviços sociais trabalham coordena-
das e eficientemente nos focos de possíveis problemas, colaborando 
estritamente com as autoridades em sua solução. A liderança se acha 
bastante disseminada, não monopolizada por grupos ou classes. A 
participação política é intensa; não há preconceitos contra o trabalho 
manual, altos índices culturais artísticos, a recreação sadia, o equilí-
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brio social e espiritual explicam a ausência de tensões, conflitos ou 
frustrações (Rios, 1954/1987, p.119-21).

A noção funcionalista de “comunidade imatura” ou “atrasada” 
permitiria a intervenção ampla dos técnicos na cultura do homem 
do campo em diferentes dimensões. Tais teorias articulavam-se à 
política desenvolvimentista, para responder à problemática da mo-
dernização do meio rural colocada pelo governo Kubitschek. Para 
a defesa do desenvolvimento e da modernização, com salvaguarda 
da paz social, definiram-se estratégias, como controle social pelas 
instituições básicas da sociedade que fornecem normas de conduta 
dos indivíduos, o combate a “ideologias indesejáveis”, como o co-
munismo, e o assentamento de um consenso social legitimado nas 
lideranças locais (idem, ibid.). A este contexto, outras ideias e ideais 
se explicitaram compondo orientações políticas e práticas.

Os educadores e sua relação com a herança 
cultural do campo

Em 1952 ainda se destacavam as ideias dos educadores brasileiros 
participantes do movimento dos pioneiros, da Escola Nova, que 
viam necessidade de preparar o país para o desenvolvimento eco-
nômico industrial, sendo a educação tida como fundamental, para 
promover mudanças. Nesse contexto, esses pensadores vão criticar 
o ensino privado e religioso e ampliam o leque na defesa do combate 
às desigualdades sociais, juntando-se ao pensamento pedagógico 
e de práticas educacionais defendidas no período. Dessa forma, 
Lourenço Filho (1944, p.27) defende o caráter social da educação 
como forma de organizar o aspecto econômico do País, “condição 
de manutenção e fortalecimento da própria unidade política e moral 
da nação”. Ao participar da VII Conferência Geral da Unesco, em 
Paris, na qualidade de presidente do Instituto Brasileiro de Educação, 
Ciências e Cultura (IBECC), órgão vinculado à Unesco, Lourenço 
Filho tratou do significado da Educação de Base e de sua inserção 
no Brasil, definindo-a como 
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uma filosofia social de educação, que pretendia oferecer oportunida-
des para uma vida mais completa e mais feliz com melhor integração 
ao ambiente físico e normas de vida social, que levassem ao progresso 
material. Deseja-se ajudar aos homens a se ajudarem a si mesmo 
(jornal O Radical, 1952, p.6). 

Em 1949, Lourenço Filho ministrou curso de orientação pedagó-
gica aos professores dos cursos supletivos e definiu a educação de base 
como forma de desenvolver as capacidades de cada homem, levando-o 
a buscar para si o melhor ajustamento social, proporcionando-lhe 
uma vida mais completa e feliz, de forma a adaptar-se com mais fa-
cilidade às modificações de seu meio (Lourenço Filho, 1949, p.123).

Considerou, também, que a Educação de Base para adultos deve-
ria promover o desenvolvimento de cada ser humano, sua expressão 
pessoal, a formação equilibrada da personalidade, o gozo dos bens da 
civilização e da cultura. Quanto aos fins sociais, a educação deveria 
proporcionar uma existência social mais harmônica, mais integrada, 
mais elevada, uma vida social marcada pela cooperação, por melhor 
produção, mais ordem e mais justiça (idem, p.127). Dessa forma, 
a educação assume a função de promover a “integração social”, a 
“harmonia” e de “aumentar a produtividade”, mas sem com isso 
desrespeitar a personalidade de cada ser humano, assegurando os 
elementos psíquicos e sociais do indivíduo. A educação deveria agir 
na modificação da mentalidade do educando, uma vez que, para a 
Unesco, era no psiquismo que se originava a opção pela paz ou pela 
guerra. Portanto, cabia ao professor, por meio da pedagogia renova-
da, modificar a mentalidade e formar a personalidade dos educandos.

O ideário da Escola Nova – fundamentado nos aspectos psicoló-
gicos, na formação individual da personalidade e das mentalidades, 
pela educação dos indivíduos, dos grupos e das comunidades –, esteve 
presente nas orientações da CNER, vindas também de Lourenço 
Filho, intelectual da época. No fim de 1940 e início de 1950, esse 
educador destacou-se pelos cargos oficiais que exerceu na área da 
educação e pela contínua participação em eventos nacionais e inter-
nacionais, relacionados às prioridades estabelecidas pela Unesco em 
relação aos países subdesenvolvidos, tais como: superação do atraso 
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dos povos pela educação, aumento da produtividade, educação de 
adultos e educação de base. 

Em 1952, no período de 13 a 20 de novembro, realizou-se, em 
Minas Gerais, o 2o Seminário de Educação Rural, sob coordenação de 
Helena Antipoff, executora de projetos da CNER. O evento contou 
com a participação de Anísio Teixeira e Lourenço Filho que trata-
ram do ideário da Escola Nova. Anísio Teixeira, em 1953, proferiu 
palestra no curso de Administração da Fundação Getulio Vargas e, 
após discorrer sobre a situação crítica da educação no Brasil, apontou 
como boa solução a chamada educação nova, em que o aluno teria 
as oportunidades determinadas por sua capacidade (Teixeira, 1976, 
p.36-45). O ideário da Escola Nova marcou as práticas pedagógicas 
da CNER em função do caráter econômico e racional atribuído à edu-
cação em que se coloca cada indivíduo no devido lugar, para que suas 
diferenças sejam mais bem aproveitadas e adaptadas as suas funções.

Uma estratégia amplamente usada foi o “cinema educativo”, por 
conta de seu poder e alcance na formação mental dos indivíduos, com 
repercussões na vida prática. Antonacci (1993, p.155) expõe que, no 
período de 1920-1930, “as diretrizes para a exibição de filmes, com 
determinações sobre o que deve e não deve ser feito antes, durante e 
depois das sessões, para ‘o melhor’ proveito dos efeitos da projeção 
sobre os alunos, inseriam-se nas pretensões racionalizadoras que 
ganhavam força no período”. O uso de recursos audiovisuais também 
compunha um movimento que se fortalecia internacionalmente, 
com recursos, supervisão e treinamentos ministrados nos EUA aos 
técnicos da CNER, em convênio com o Ponto IV.3

 3 Nos anos 50, o governo americano expandiu o Programa Truman à América do 
Sul, chamado Ponto IV, com o envio de técnicos para examinar as necessidades 
de cada país, por se considerar um “[...] auxílio mais eficiente, como meio de 
dar combate ao comunismo, cuja infiltração chegou, em certo momento, a 
preocupar seriamente os líderes democráticos” (O Ponto..., 1952, p.5). Em 
1958, seis técnicos da CNER receberam treinamentos do Ponto IV em recursos 
audiovisuais nos Estados Unidos, na Universidade de Bloomington, Indiana. 
Em 1959, foram enviados ao treinamento mais dois técnicos. Nesse mesmo ano, 
ainda foram treinados em curso especial ministrado por técnicos do Ponto IV, 
no Rio de Janeiro, mais cinco técnicos. (RCNER, 1959, v.8, p.203).
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Finalidades não menos diferentes atenderam o uso sistemático 
do cinema educativo para “[...] melhor fixação dos conhecimentos 
transmitidos ao maior número de pessoas, de maneira mais eficiente 
e no menor espaço de tempo” (BMI, 1960, n.35, p.4). Os “[...] 
programas educativos como os de educação de base, realizados em 
ambientes subdesenvolvidos, com os auxílios audiovisuais eram 
recursos poderosos na preparação psicológica, nas demonstrações 
práticas” (idem, p.3). A seguir, a foto exibe uma cena de sessão de 
filme educativo ao ar livre.

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

O impacto das imagens foi amplamente usado como regenerador 
de costumes e difundido por seu caráter higienista. A maioria dos fil-
mes produzidos pela Campanha apoiava-se no poder simbólico cultu-
ral expresso na história de Monteiro Lobato, o “Jeca Tatu”, tido como 
alguém que saiu da condição de doente e pobre e tornou-se fazendeiro. 
O setor médico-sanitário deveria usar nas palestras filmes educativos 
e histórias ilustradas do Jeca Tatu e Joãozinho Barrigudinho, para 
despertar as comunidades (RCNER, 1958, v.6, p.21). Em convênio 
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com o Instituto Nacional do Cinema Educativo, a CNER produziu 
vários filmes como material didático, entre os quais estão: A fossa seca; 
Captação de água; O preparo e a conservação de alimentos; Silo trin-
cheira; A vida em nossas mãos. Por meio desses filmes, a CNER pre-
tendia mostrar às comunidades “[...] os problemas enfrentados pelas 
coletividades desorientadas.” (RCNER, 1959, v.8, p.152, 206-7). Esta 
foto ilustra mulher do campo aprendendo a fazer alimentação sadia.

Fonte: A CNER em 1953. Alguns resultados do trabalho realizado pela Campanha Nacional de 
Educação Rural. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1953, p.9.
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Além dos filmes, a CNER produziu programas radiofônicos 
com a mesma finalidade, na região de Feira de Santana (BA), em 
colaboração com uma firma de automóveis. Sob o título de A missão 
rural no ar, o programa era apresentado pelos técnicos da CNER, na 
Rádio Cultura local (BMI, 1959, n.15, p.2).

Preocupada em melhor aproveitar todos esses recursos e oportu-
nidades para formar os educandos, além de homogeneizar práticas 
pedagógicas, a CNER traduziu e publicou na Revista um artigo que 
orientava como agir no processo educacional. Nesse sentido, afirmava: 

todo ignorante, diante do saber, na primeira lição, é como uma jovem 
no primeiro baile. É a revelação de um mundo novo. A mudança sofri-
da tem um poder de choque; o bom educador procurará tirar o melhor 
proveito possível deste efeito de surpresa. Aproveitará esse trauma-
tismo para influenciar a personalidade. (RCNER, 1956, v.3, p.164) 

O caráter insinuador, perspicaz e até sedutor do educador foi 
citado diversas vezes no decorrer das reuniões e ao definir o perfil do 
educador, pela “formação talhada especialmente para essa espécie de 
trabalho delicado, discreto, insinuador e eminentemente catalisador 
dos recursos psicológicos humanos” (idem, p.140). Dessa forma, a 
boa aprendizagem constituiu-se em atestado de “mentalidade ama-
durecida”, para recebimento de financiamento agrícola, quando foi 
firmado o Plano de Recuperação Econômica e Social dos Vales do 
Apodi e do Açu, no Rio Grande do Norte, coordenado pelo bispo 
Dom Eliseu Simões Mendes, executor de planos da CNER, em que 

os empréstimos se faziam com a simples e maravilhosa garantia do 
critério dos dedicados técnicos da Missão Rural acerca da men-
talidade já amadurecida dos comunitários ou com possibilidade 
para tal, observada pela equipe através de suas múltiplas atividades 
educativas. (RCNER, 1956, v.4, p.56)

Essa insistência em orientar o educador a ser “esperto”, agir 
“discretamente”, com perspicácia e insinuação para influenciar a 
personalidade do aluno a optar pelo novo conhecimento, contraria 
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os princípios de uma educação para a cidadania que permite com-
preender e debater os problemas e as políticas pretendidas.

Por outro lado, na mesma publicação, mesmo com foco na mu-
dança das mentalidades, se reconhece a importância das tradições 
culturais ao afirmar-se que a educação deve se constituir em 

processo de culturação, de “mudança” de mentalidade, que não se 
aplica simplesmente quando se quer ou como se quer, arbitraria-
mente, violentando hábitos seculares, tradições, rotinas que vem de 
antepassados e por isso mesmo são consideradas as melhores e mais 
respeitáveis, mesmo que estas, conscientemente, os estejam deixando 
à margem da civilização, insuflando-lhes, então, conceitos fatalistas 
de vida. Haja vista o estado primitivo em que se encontrava aquela 
população (dos Vales do Apodi e Açu), quando a Missão iniciou ali 
os seus trabalhos. (idem, ibid.)

Contudo, não se sabe o quanto essa sensibilidade em relação à 
herança e à tradição do campo se deve a convicções teóricas postas em 
prática pela Campanha. Essa posição parece mais ser creditada às crí-
ticas quanto à forma como se supunha que o sindicalismo de esquerda 
e as Ligas Camponesas abordavam os camponeses. Nesse Vale, foi 
desenvolvido o Plano de Recuperação do Nordeste, no fim de 1950. 

Segundo visão difundida na época, sobretudo pela ONU e seus 
organismos, os povos mais atrasados são mais susceptíveis ao comu-
nismo. Logo, a citação acima pode ser vista como um posicionamento 
da CNER de que os comunistas se aproveitavam das condições pre-
cárias e das mentalidades atrasadas da população, para insuflar-lhes 
as “ideologias indesejáveis”. 

O papel da Igreja na Campanha e as primeiras 
propostas para a reforma agrária

Como se vem demonstrando, uma determinada política não pode 
ser vista e analisada em si, por seus resultados, mas referenciada 
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ao contexto mais amplo das ideias, das práticas pedagógicas e da 
interação estabelecida com outras políticas e setores da sociedade. 
Dessa forma, uma política, no decorrer de percurso, vai ganhando 
contornos e adequações para atender às demandas, às forças sociais, 
aliadas a representações, valores, posições políticas de quem a desen-
volve. Com isso, o desenvolvimento e os resultados esperados nem 
sempre coincidem com as proposições iniciais da política proposta.

A escolha das localidades de atuação da Campanha era conside-
rada tarefa difícil por causa das orientações existentes e às pressões 
locais de políticos, de fazendeiros e da sociedade de pecuaristas, 
porque os valorizaria perante o eleitorado. O quadro político nacio-
nal e internacional da época voltava-se para os movimentos sociais 
do campo e buscava saídas equânimes para os conflitos pela posse 
da terra, com apoio da Igreja Católica. Ao buscar resposta cristã aos 
problemas do desenvolvimento e à resolução dos conflitos sociais, 
a Igreja e a CNER trabalharam conjuntamente em várias frentes. 

Conforme Martins (1986, p.88), a Igreja defendia a cristianiza-
ção das elites e a ampliação do número de pequenas propriedades, 
como salvaguarda da propriedade privada, na luta contra o comu-
nismo. Amparada nos pressupostos da filosofia neotomista e no 
pensamento econômico distributivista de Lebret, a Igreja conside-
rava como legítimo o movimento dos camponeses, porém reconhecia 
como temerosa a ameaça que poderia vir da ação de líderes demagó-
gicos e desregrados do Ocidente. 

A CNER, por sua vez, reconhecia que o aumento do latifundiário 
prejudicava a capacidade econômica no município, diminuía o núme-
ro das pequenas propriedades e o trabalho, provocando o êxodo rural 
(BMI, 1958, n.21). Para estudar esses problemas e propor soluções, 
o padre José Macedo Costa promoveu a X Semana Ruralista de 
Colinas, em agosto de 1959, com a missão rural do Vale do Mearim 
(MA). Ao relatar os resultados do evento, a Campanha aponta que,

embora tivesse havido certo respeito em discutir assuntos de reforma 
agrária (dadas às condições latifundiárias do município) a X Semana 
Ruralista de Colinas já apresentou, como resultado concludente e 
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objetivo da sua realização, o loteamento para 25 famílias, de um 
terreno devoluto, do Estado. (idem, ibid.).

No município de Pedreiras (MA), o Estado possuía grande ex-
tensão de terras agricultáveis, sem o devido aproveitamento. Após 
entendimentos com o governo foram encaminhadas soluções favo-
ráveis aos habitantes rurais, na esperança de que o “[...] Estado, em 
breve, venda pequenas glebas de terra em suaves prestações ou mes-
mo aforá-las aos elementos que habitam o meio rural de Pedreiras” 
(RCNER, 1959, v.8, p.134).

Para a CNER, a educação de base desenvolvida no meio rural 
era condição para o preparo do homem do campo na luta pela refor-
ma agrária e para apropriar-se da terra. Em 1959, a CNER traçou 
um panorama do meio rural e constatou a presença de populações 
rarefeitas, distantes, isoladas, com problemas de “[...] agricultura 
extensiva, ignorância (analfabetismo, falta de hábitos higiênicos, de 
técnicas racionais de trabalho e de produção); problemas racionais 
ambientais de seca, endemias, etc., determinando o nomadismo” 
(idem, p.277). Para a saída desse círculo vicioso, 

faz-se necessária a REFORMA AGRÁRIA brasileira, precedida, 
porém da preparação do homem para essa reforma, incutindo-lhe o 
espírito de sociabilidade e da ação em grupos, educando e orientando 
aqueles através destes e predispondo-os à aprendizagem dos conhe-
cimentos fundamentais para uma vida melhor. Em resumo: elevar 
o nível das populações pela Educação de Base, a fim de que possam 
compreender as vantagens da reforma e possam utilizar consciente 
e proveitosamente, sem os atritos peculiares às ideologias extremis-
tas. É nesse intuito que a CNER vem atuando, há 7 anos, mais os 
2 de preparação e de organização, verdadeiramente indispensáveis 
a obra de tamanho vulto, na civilização da massa rural brasileira. 
(idem, p.277-8)

Tais afirmações indicam que a Campanha reconhecia a existência 
de conflitos pela posse da terra, mas concordava com posições da 
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Igreja, de que a terra não é um bem social e estava atenta “aos atritos 
peculiares às ideologias extremistas”, numa referência camuflada ao 
comunismo. Diante desse quadro de tensões sociais, da incumbência 
de educar os habitantes rurais, a campanha e a Igreja aliam-se na 
organização de semanas educativas em diferentes regiões do País, 
especialmente nas localidades em que os movimentos sociais no 
campo estavam mais organizados. É o caso, por exemplo, das regiões 
de Vitória de Santo Antão (PE), Limoeiro, São Rafael e Barreiros 
(RN), com forte presença das Ligas Camponesas.

As Ligas surgiram num contexto mais amplo, que não se explica 
apenas pela expulsão dos foreiros e da redução das terras dos mora-
dores de usinas, mas também no contexto de uma crise política re-
gional. Consciente do subdesenvolvimento do nordeste e rechaçando 
políticas paternalistas do governo federal, a elite regional passou a 
defender uma política efetiva de desenvolvimento do nordeste, por 
meio da industrialização. A miséria dos camponeses e o êxodo para 
o sul do País eram explicados como resultado do latifúndio subuti-
lizado. Dessa forma, “[...] uma política regional de desenvolvimento 
baseado na industrialização deveria sustentar e inverter o círculo 
vicioso da pobreza de uma agricultura monocultura e latifundiária” 
(Martins, 1986, p.77).

As Ligas Camponesas ganharam grande importância nas áreas 

onde havia camponeses a serem expropriados devido à expansão 
da cultura de cana-de-açúcar, como nos municípios de Vitória de 
Santo Antão, em Pernambuco, e Mari e Sapé, na Paraíba, ou nas 
áreas em ocupação, onde os posseiros eram expulsos da terra por 
latifundiários e grileiros – sertões do Maranhão, Piauí e Bahia (An-
drade, 1986, p.27-8).

Os anos 50 representaram marco histórico de luta dos campone-
ses pela posse da terra, expresso em vários movimentos sociais, na 
organização de sindicatos e das Ligas Camponesas, especialmente no 
Nordeste. Em virtude do processo de concentração da propriedade 
da terra, os habitantes rurais eram expulsos das propriedades que 
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subsistiam na condição de morador e colono, submetidos ao assala-
riamento com perdas de seu poder aquisitivo, em relação à condição 
anterior (Martins, op. cit., p.79).

As análises comparativas que desenvolvemos entre as áreas de 
atuação da CNER e os estudos dos movimentos sociais realizados 
pelos autores (Camargo, 1984; Martins, 1986; Andrade, 1986) 
indicam que houve coexistência temporal entre a Campanha e os 
movimentos sociais no campo, como demonstramos a seguir. 

Em 1950, em Porecatu (PR), conforme Martins (1986, p.74), 
eclodiu uma guerrilha de caráter camponês que subsistiu até janeiro 
de 1951. Alguns anos depois, as situações de violência no campo, 
por causa da disputa por terras entre posseiros e fazendeiros a su-
doeste do estado, nas cidades de Pato Branco, Francisco Beltrão e 
Capanema foram intensas, culminando com a revolta de 1957. Em 
1954, a CNER realizou pesquisas e estudos para escolher regiões e 
avaliou os trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Treinamento em 
Cooperativismo, em Jacarezinho (PR). Embora essas cidades não 
sejam próximas às regiões de conflitos, é possível dizer que a CNER 
manteve-se atenta ao desenrolar dos fatos.

Um ano após a revolta de 1957, realizou-se, em Pato Branco, a 
III Reunião do Conselho do Desenvolvimento do Oeste do Paraná, no 
período de 16 a 19 de janeiro, a qual contou com a participação do 
coordenador da Campanha Colombo Etienne Arreguy. O conselho, 
formado por 21 prefeitos, apontava os problemas comuns da região. 
Nesse evento, discutiram-se problemas da educação, da saúde, da 
comunicação, das usinas hidroelétricas e da produção técnica de traba-
lho. A Reunião também contou com a presença de José Arthur Rios, 
técnico do Senado Federal na época e Chicralla Haidar, orientador téc-
nico em assuntos audiovisuais da CNER (RCNER, 1959, v.8, p.214).

No estado de Goiás, os conflitos e expulsões acirraram-se, prin-
cipalmente em 1956, com a construção da Rodovia Belém-Brasília. 
Trabalhadores de Uruaçu, norte de Goiás, vindos do Maranhão e 
Piauí para a cidade de Pedro Afonso, liderados por José Porfírio, 
apossaram-se de terras devolutas, que foram griladas por fazen-
deiros. Os conflitos intensos culminaram com a queima da casa do 
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líder do movimento e com a morte de sua mulher. Os camponeses 
organizaram-se em Associações com o apoio do Partido Comunista 
e seu líder – José Porfírio – foi eleito deputado estadual. O Exército 
tomou a região em 1964, mas os líderes do movimento já haviam 
fugido, sendo presos e torturados mais tarde, em 1970. 

José Porfírio foi preso em 1972, no Maranhão, durante batidas 
relacionadas à guerrilha do Araguaia. Em 1973, foi solto em Bra-
sília, desaparecendo posteriormente, com suspeita de sequestro e 
assassinato (Martins, op. cit., p.75). A CNER fixou-se nas regiões 
próximas a esses conflitos, como Dianópolis (GO), Uruana (GO) 
e Rio Verde (MA). Em 1961, funcionava o Centro de Treinamento 
Cooperativo Agrícola para rapazes filhos de agricultores, em Dia-
nópolis, e cursos de treinamentos para professores rurais em Uruana 
e Rio Verde (BMI, 1961, n.43).

No estado de São Paulo, houve sérios conflitos entre camponeses 
e fazendeiros em Santa Fé do Sul, na década de 1950 e 1960. Com 
apoio do Partido Comunista, as lutas reivindicavam prorrogação 
dos contratos de arrendamento, diante da possibilidade de expulsão 
(Martins, 1986, p.75). Em 1961, nesse estado, a CNER contava 
com Centros Sociais de Comunidade e um Centro de Orientação 
de Líderes Rurais Femininos em Apiai, tendo como executora de 
projeto a Madre Maria Lúcia e um Centro de Treinamento Coope-
rativo Agrícola para rapazes, em Avaré. No início dos trabalhos da 
CNER, foi instalado um Centro de Treinamento de Educadores de 
Base em Pinhal, Centro de Treinamento Cooperativo Agrícola para 
rapazes em Santos e Ilhabela, além da instalação de vários Centros 
de Comunidade no Vale do Ribeira.

Em Minas Gerais, os conflitos atingiram o auge em 1955, em 
virtude da grilagem de terras dos posseiros, da construção da rodo-
via Rio-Bahia e da valorização das terras, nos municípios de Teófilo 
Otoni e Governador Valadares (idem, p.69). Nesse estado, a CNER 
desenvolveu várias modalidades de trabalho nas regiões mais ao 
centro e a oeste, com destaque para o Centro de Treinamento de 
Professoras e Auxiliares Rurais localizado em Teófilo Otoni, orga-
nizado pela Secretaria da Educação.
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Porém, foi em Pernambuco e Paraíba que ocorreram movimentos 
de camponeses com maior repercussão nacional. No município de 
Vitória de Santo Antão (PE), em 1955, foi criada no Engenho da 
Galileia a Associação Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Per-
nambuco, que ficou conhecida como Liga Camponesa da Galileia. 
Com o apoio do Partido Comunista e com a severa oposição da Igreja 
Católica, as Ligas difundiram-se pelo Nordeste, principalmente 
entre foreiros de antigos engenhos que começavam a ser retomados 
pelos proprietários por conta da valorização do açúcar e da expansão 
dos canaviais. 

Conforme apontado por Andrade (1986), as Ligas Camponesas 
ganharam destaques nas regiões com expansão da cana-de-açúcar 
e expropriação de terras, como nos municípios de Vitória de Santo 
Antão (PE) e Mari e Sapé (PB), ou nas expulsões pelos latifundiários 
e grileiros, nos sertões do Maranhão, Piauí e Bahia.

Em Vitória de Santo Antão, a CNER instalou missão rural, além 
de realizar pesquisas para avaliar o desenvolvimento de seus trabalhos 
(RCNER, 1954, v.1, p.20). Mesmo assim, não se refere à organização 
de movimentos sociais na região e em especial à Liga Camponesa do 
Engenho da Galileia, que, em razão de sua importância, constitui-se 
em tema e trama do filme Cabra marcado para morrer,4 produzido em 
1960, antes do término da CNER.

 4 Sob a direção de Eduardo Coutinho, o filme-documentário Cabra marcado 
para morrer (1964) conta a história política do líder da Liga Camponesa de 
Sapé (PB), João Pedro Teixeira, assassinado em 1962, e da organização dos 
camponeses do Engenho da Galileia, ao fundar a primeira Liga Camponesa, 
em 1958, reivindicando terra para plantio e caixão para enterrarem os mortos. 
Era habitual conceder caixões apenas para velar os corpos que eram retirados 
do caixão e depois depositados na sepultura; assim, o caixão era reutilizado. 
Com o golpe de 31 de março, as forças militares cercam o engenho da Galileia, 
interrompem as filmagens e alguns camponeses foram torturados e mortos. 
Dezessete anos depois, Eduardo Coutinho volta à Galileia, em Santo Antão, 
e reencontra a viúva de João Pedro, Elizabete Teixeira, que vivia na clandes-
tinidade, em São Rafael (município no qual a CNER instalara um Centro de 
Desenvolvimento de Comunidade). Com sua descoberta, a história de luta 
de Elizabete ficou conhecida na localidade. O diretor promoveu o reencontro dela 
com os filhos, mas os mais novos já não se lembravam dela. Elizabete permanece 
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Paralelamente às Ligas Camponesas, foram realizados congressos 
dos trabalhadores rurais em Limoeiro, em 1954, reprimidos pela 
polícia. Em várias Revistas, a CNER traz informações dos congressos 
ligados ao meio rural, mesmo daqueles que não participou. Porém, 
esse não foi noticiado, apesar de ter desenvolvido seus trabalhos 
em Limoeiro. Na documentação da CNER, não há referências aos 
movimentos sociais do campo (mas menção aos atritos das “ideolo-
gias extremistas”), que questionavam a concentração da estrutura 
agrária. Embora houvesse coincidência temporal e espacial entre 
a atuação dessas organizações e os trabalhos da CNER, como nas 
regiões de São Rafael (RN), Barreiros (PE), Vitória de Santo Antão 
(PE), e Limoeiro (PE), Vales do Apodi e do Açu (RN), localidades 
em que a CNER desenvolveu suas atividades (RCNER, 1959, 
v.8, p.280).

Todavia, não significa que a Campanha não estivesse preocupada 
em se contrapor ao desenrolar desses conflitos sociais. Em 1957, a 
participação no Seminário de Educação de Adultos, realizado em 
Porto Alegre, com apresentação de painéis, suscitou conclusões que 
indicaram a necessidade de:

1o  Formar líderes sindicais dentro de um regime de liberdade, à base 
de métodos e técnicas que permitam o desenvolvimento integral 
de sua personalidade e os capacitem para o desempenho de seus 
deveres na vida sindical e da sua missão na comunidade. 

2o  Deve-se proceder, simultaneamente com o preparo de líderes sin-
dicais, à formação de uma nova mentalidade nas classes patronais 
e grupos dirigentes, tendo em vista a instauração de uma estrutura 
social ordenada ao Bem Comum. (RCNER, 1957, v.5, p.82-3). 

  politicamente ativa. Entre os dias 20 e 23 de janeiro de 1997, aos 72 anos, visitou 
o acampamento dos sem-terra na região do Pontal do Paranapanema (SP), oca-
sião em que se reuniu com as mulheres sem-terra. Na oportunidade, reafirmou 
suas posições de luta defendidas nos anos 50 e revelou, ainda, manter relações 
cortadas com o pai (latifundiário que apoiou a repressão), hoje com 102 anos. 
(Folha de S. Paulo, 1997). Em 2007, aos 82 anos participou do 5o. Congresso 
Nacional do MST.
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Recomendou, ainda, que “[...] figuram claramente nas conclusões 
do Seminário, todos os pontos de vista da CNER ali debatidos, pon-
tos de vista, aliás, inspirados na filosofia e nos objetivos da CNER 
e na sua atuação através das várias modalidades de trabalho de que 
se incumbe” (idem, p.80).

É importante frisar que a ideologia do período desenvolvimentista 
do governo JK afinava-se com a política de ampliação de desenvol-
vimento da América Latina, desfraldada pelos Estados Unidos, 
preocupados com os desdobramentos da Guerra Fria. Nesse sentido, 
dizia Juscelino Kubitschek: “[...] deixei claro que o intuito básico 
do Programa de Metas era defender o nosso modo de viver contra 
a ofensiva de ideologias opostas a nossas crenças cristãs e a nossas 
instituições democráticas.” (Cardoso, 1978, p.149). “O problema do 
comunismo, sua expansão e articulação como movimento político 
internacional continua a ser preocupação constante do Governo.” 
(Cardoso, 1978, p.144).

O governo de JK concentrava-se em torno do desenvolvimento, 
com política voltada para a aceleração do processo de crescimento 
econômico, para superar o estado de atraso e alcançar a prosperida-
de, impulsionando a terceira e última fase da industrialização, no 
período de 1956 a 1961, com desdobramentos na industrialização 
da agricultura.

É certo que, tanto o Estado quanto a CNER, não desconheciam 
as tensões e os movimentos sociais do campo, que reivindicavam 
direitos, acirrados pela expulsão dos trabalhadores rurais do campo 
para as cidades, em decorrência da mecanização da agricultura e da 
expansão da monocultura. A saída institucional foi a criação do Plano 
de Operação do Nordeste (Openo), composto por um conjunto de 
decretos assinados pelo presidente Juscelino Kubitschek, no dia 9 de 
julho de 1959, destinado à recuperação do Nordeste, pelo qual se ma-
terializa, oficialmente, parcerias entre o Estado, a Igreja e a CNER. 

O texto do Plano acolheu as decisões do encontro promovido 
pelos bispos do Nordeste, em Campina Grande, no período de 21 
a 26 de maio de 1956. A questão da educação foi debatida por uma 
Comissão Especial, presidida por Dom Eugênio Salles, juntamente 
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com o coordenador da CNER, Colombo Etienne Arreguy. A sínte-
se enviada ao presidente da República enfatizava a necessidade de 
implementação da educação de base como forma de preparar o ho-
mem do campo para a Reforma Agrária (RCNER, 1957, v.5, p.80).

A elaboração dos Decretos que compuseram o Plano de Operação 
é resultado de frequentes reuniões realizadas no Palácio do Catete, 
entre representantes de 37 entidades e o governo, amparados nos 
subsídios oferecidos pela Igreja.5 Com isso, a igreja inaugura ofensiva 
ao campo, explicitada em discurso pelo bispo D. Helder Câmara, 
pela “Voz do Brasil”, em que afirma: “[...] o presidente não vacilou 
em transformar, imediatamente os projetos a que técnicos e bispos 
tinham chegado, em decretos cujo alcance prático me parece indis-
cutível.” (Camargo, 1984, p.163-4).

Camargo (idem, p.155) aponta que setores mais à esquerda in-
sistiam que o Plano de Recuperação do Nordeste não deveria estar 
divorciado da reforma agrária, o que não impediu que o governo 
canalizasse as frustrações ao tornar o Plano “[...] na sua 31ª Meta, que 
enfrentou a questão agrária através da integração regional seduzindo 
ou neutralizando a numerosa representação nordestina”.

O Plano previu acordos entre vários órgãos do Estado e a CNER, 
que figurou em todos os Decretos como entidade colaboradora; mais 
do que isso, coube-lhe, conforme estabelece o Decreto nº 46.378, 
do Openo, em seu artigo 3o, “[...] coordenar os trabalhos de plane-
jamento e execução a cargo de quaisquer entidades investidas de 
atribuições na realização do presente projeto” (BMI, 1959, n.19, 
p.7-10). O parágrafo único previa que a CNER deveria articular-se 
com outras entidades públicas ou privadas e o artigo 7o delegava-lhe 
a responsabilidade de apresentar “[...] relatório sucinto e objetivo ao 

 5 O Estado reconheceu como importante o suporte oferecido pela Igreja para a 
elaboração desses Decretos, na medida em que há três considerandos, em cada 
um deles, estabelecendo que “[...] em função dos debates e conclusões tiradas, 
no II Encontro dos Bispos do Nordeste – Natal, acerca da necessidade de se 
promover um amplo desenvolvimento econômico, melhorar as condições do 
nível de vida das populações nordestina, constantes das preocupações do Go-
verno, se baixa o Decreto.” (BMI, 1959, n.19, p.2-10).
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Presidente da República, dentro de 120 dias, sobre o andamento dos 
trabalhos e dificuldades encontradas, bem como as medidas que se 
fizessem mister para a realização do projeto” (idem, p.8). O artigo 
4o estabelecia quais seriam as entidades cooperadoras da CNER 
no desenvolvimento do Plano, o Serviço Social Rural, o Sistema de 
Rádio Educativo Nacional, o Departamento Nacional de Endemias 
Rurais, a Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário, o 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. O seu artigo 2o determi-
nava a organização de uma missão rural de Educação, a construção, 
instalação e funcionamento de um Centro de Treinamento de téc-
nicos e líderes rurais, além da instalação e financiamento do custeio 
de uma emissora de educação rural e de 200 escolas radiofônicas 
(idem, p.7). 

O Decreto nº 46.374 dispunha sobre o desenvolvimento econô-
mico-social do nordeste de Minas Gerais e seu artigo 2o determinava 
o uso de métodos de Organização de Comunidade e Desenvolvi-
mento de Comunidade, mediante financiamento para cria e engorda 
de animais, irrigação e abertura de poços, assistência sanitária e 
educacional.

O Decreto nº 46.376, constituiu grupo de trabalho com a finali-
dade de estudar e planejar o financiamento e a execução da educação 
de base no nordeste, por meio da radiodifusão, financiamento para 
a aquisição de transformadores e sistemas de cooperação entre as 
emissoras de educação rural. O Decreto nº 46.377, em seu artigo 2o, 
estabeleceu os mesmos serviços para o estado do Sergipe, determinou 
instalação de emissora de educação rural e rede de escolas radiofô-
nicas. E o Decreto nº 46.379 constituiu um grupo de trabalho para 
elaborar e executar programa de fomento e artesanato rural no estado 
do Rio Grande do Norte (BMI, 1959, n.19, p.7).

É evidente o papel importante que a CNER desempenhou para 
o Estado nessa parceria no Plano de Operação, com o aporte do 
presidente Juscelino Kubitscheck, concedendo-lhes verbas mais 
“substanciosas”, conforme afirmações da própria CNER. É notó-
rio, também, o quanto o Estado valorizou a educação por meio da 
radiodifusão ou a distância como é conhecida atualmente.
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Se a criação do Plano de Operação é decisiva para melhor com-
preensão da atuação da Campanha nas áreas com maior conflito pela 
terra, não é de importância menor, nesse aspecto, o papel da Igreja 
Católica. Na década de 1950, a Igreja iniciou amplo movimento 
de conquista do meio rural e inserção em suas lutas sociais, sob o 
argumento de que havia perdido os trabalhadores da cidade e que 
o mesmo não podia ocorrer no campo. Imbuídos dessas preocupa-
ções, o bispo de Minas Gerais Dom Inocêncio Engelke e a Ação Ca-
tólica Brasileira promoveram a I Semana Ruralista, com participação 
de párocos rurais, fazendeiros, professoras e religiosos e delineou-se 
visão pioneira da Igreja, ao propor Reformas de Base que incluíam 
a reforma agrária. 

Segundo Camargo (1984, p.146), as conclusões dessa Semana 
indicam que a Igreja estava realmente empenhada na reforma agrária, 
ao se afirmar que “conosco, sem nós ou contra nós se fará a Reforma 
Social”. Para a autora, esse posicionamento foi importante porque, 

além de revelar os impulsos reformistas que se programaram dentro 
da Igreja, delineia como prioritária a ação social no campo, situando 
o campesinato, não como mero apêndice de uma transformação 
maior, mas como o grande excluído, cerne de um problema social 
explosivo e inadiável e vítima de flagrantes injustiças sociais. (Ca-
margo, 1984, p.146). 

Nesse contexto, a Igreja define-se pela formação de lideranças, 
criação de sindicatos rurais, organização de comunidades e asso-
ciações, ao mesmo tempo em que se promovia a cristianização. No 
entender dos bispos, só a fixação do homem à terra evitaria o êxodo 
rural, sua proletarização, fatores que os tornavam mais vulneráveis 
à agitação e ao aliciamento dos comunistas. “A transformação do 
trabalhador em pequeno proprietário constituía assim a única saída 
para salvá-lo do comunismo” (Martins, 1986, p.88).

As propostas de reforma agrária nascidas dessa interpretação 
destinavam-se a formar uma classe de camponeses para contrapor-se 
ao comunismo, com ampliação da formação de pequenos proprie-
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tários. Tais preocupações aparecem no número Especial da Revista 
da CNER dedicada ao Cooperativismo, que pretendia contribuir 
para o desenvolvimento da reforma agrária, no Brasil. No programa 
de curso, no item referente à Educação Moral, consta, entre outros 
objetivos, “despertar o respeito à propriedade privada” (RCNER, 
1960, v.9, p.113), bandeira defendida pela Igreja, na luta contra o 
comunismo.

Essas questões postas ao meio rural a partir de meados de 1950 
pelo Estado e lideranças da Igreja, aliadas aos encaminhamentos 
para solucioná-las influíram nos rumos e orientações da CNER 
no decorrer de sua existência. As orientações resultantes da I Se-
mana Ruralista, como a criação de líderes rurais locais, formação 
de pequenas propriedades, de cooperativas, expandiram-se como 
metas da Igreja e foram incorporadas pela CNER, sendo debatidas 
e implementadas nas resoluções da I Semana Rural do Clero Paulista 
realizada em Botucatu (SP). A Semana foi organizada pela CNER 
e presidida pelo bispo de Botucatu Vasconcelos Mota, dirigida pelo 
Frei Henrique Golland Trindade, com a colaboração do padre Emí-
lio, pároco de Avaré.

Com a presença de sacerdotes de todas as dioceses e congregações 
religiosas do Estado, debateram-se as condições de vida do homem 
do campo e questões relacionadas à reforma agrária. Entre outras 
conclusões da Semana, destacaram a necessidade de aumento de 
capelas na roça, com um vigário rural para vitalizá-las; os sacerdo-
tes deviam incentivar o surgimento de líderes rurais; fundar Escola 
Normal Rural Católica; a Ação Católica devia ter um departamento 
de propaganda de educação religiosa e a reforma agrária orientada 
pela difusão de pequenas propriedades organizadas em cooperativas; 
a educação do homem do campo deve começar pela propriedade da 
terra. Ao mesmo tempo, condenava-se a distribuição demagógica 
da terra, defendia-se a propriedade da terra a prazos longos e a juros 
baixos, com crédito facilitado aos pequenos proprietários. Propunha-
se, então, a criação de clubes agrícolas em cada paróquia e o sacerdote, 
sempre que possível, devia trabalhar em equipe com o médico, o 
dentista e o agrônomo regional (Jornal Folha da Manhã, 1952, p.7).
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As preocupações com o comunismo e o novo papel dos sacer-
dotes em relação aos problemas da terra foram debatidas na VIII 
Semana Ruralista promovida pelo Serviço de Informação Agrícola 
do Ministério da Agricultura, em articulação com a Arquidiocese 
de São Luis (MA). Dom José Delgado, arcebispo de São Luís, ao 
falar sobre a distribuição de terras relata que “[...] antes que pro-
movam a socialização compulsória do homem do campo, devemos 
cons truir-lhe a voluntária, a coletivização livre, escolhida por ele 
pessoalmente e alcançada pelos meios que ele aceite com satisfação” 
(BMI, 1958, n.4, p.29).

O temor do comunismo é evidente ao referir-se à “socialização 
compulsória”, assim como às armas para seu combate e a função da 
Igreja. Tais pontos são reafirmados na citação a seguir. 

A missão do clero não se resume apenas na sacristia. Para nós, 
rezar é também desembainhar um facão e abrir caminhos no meio do 
matagal social comum. Esta é a missão do sacerdote nos dias atuais, 
na sua missão agrícola, social, econômica e política sobre a atuação 
direta da Igreja na salvaguarda do homem do campo que se angustia 
na luta pela terra. (idem, ibid.).

Todos esses pronunciamentos e encaminhamentos decorrentes 
das Semanas Ruralistas indicam que a Campanha trabalhou em 
estreita relação e afinidade com a Igreja, na medida em que desig-
nou todos os cargos de executores aos bispos. Cargos de extrema 
confiança, que entre outras funções definia os coordenadores locais 
de trabalho nas regiões e representava publicamente o programa. A 
CNER encampou a luta da Igreja pela formação das pequenas pro-
priedades, repudiou a “distribuição demagógica da terra” e defendeu 
sua aquisição em parcelamentos. Em 1959, ocupavam cargos de exe-
cutores da Campanha do Norte e Nordeste, os seguintes religiosos:

– Dom Eliseu Simões Mendes, bispo de Mossoró (RN), atuou 
na CNER desde 1952 como executor na região oeste do estado. 
Foi presidente do Conselho, Coordenador do Plano de Recu-
peração dos Vales do Apodi e do Açu e Upanema;
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– Dom Eugênio de Araújo Salles, bispo auxiliar de Natal (RN), 
também atuou na CNER desde 1952, como executor dos pro-
jetos da região de Natal e da região do Agreste, daquele estado;

– Dom Avelar Brandão Vilela, Arcebispo de Teresina (PI), atuou 
na CNER desde 1955; primeiro como executor de Projetos em 
Petrolina (PE) e, posteriormente, no estado do Piauí;

– Dom Antônio de Capello de Aragão, bispo de Petrolina e exe-
cutor de Projetos da CNER no Vale São Francisco;

– Padre José de Castro substituiu Dom Antônio de Capello de 
Aragão, como executor, no 1o semestre de 1959 (RCNER, 1959, 
v.8, p.210-311).

Segundo Martins (1986, p.89), somente em 1963 a Conferência 
Nacional dos bispos do Brasil (CNBB) assumiu posição menos 
ambígua em relação às questões fundiárias, “[...] admitindo que 
a desapropriação para fins de reforma agrária não constituiria um 
atentado ao direito da propriedade, desde que fosse justa a indeni-
zação, em dinheiro e em títulos”. Essa decisão era importante para 
viabilizar a reforma agrária e resolver a polêmica trazida pelo artigo 
141, da Constituição de 1946, que só admitia a desapropriação por 
interesse social, desde que houvesse indenização justa, prévia em 
dinheiro, o que dificultava a reforma agrária. 

Nesse documento da CNBB, é reformulada a concepção de Bem 
Comum, presente em várias manifestações da Igreja. 

Até então, o respeito pelo bem comum significava evitar que a 
pressão pela reforma agrária se constituísse num atentado contra 
a propriedade privada. Agora, o bem comum é constituído pela 
função social que deve desempenhar a propriedade rural. A partir 
daí, a Igreja preconiza uma nova ordem para o meio rural, quando 
no primeiro documento o que ela preconizava eram medidas que 
preservassem a ordem existente no meio rural (Martins, 1986, p.89). 

As análises indicam que a CNER defendeu posições que ora 
avançavam, ora recuavam no processo de luta pela conquista da 
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autonomia e da cidadania no meio rural, mas de forma localizada. 
Em relação à reforma agrária, partilhou do pensamento da Igreja 
pela normatização da ordem, da harmonia entre classes sociais e da 
legalidade requerida pelo Estado, “sem os atritos peculiares às ideolo-
gias extremistas” o que a levou a intermediar conflitos pela posse da 
terra entre fazendeiros e camponeses. A conscientização dos direitos 
e deveres do homem do campo e a luta pela cidadania, amplamente 
apregoadas pela CNER, foram colocadas como “consciência da 
dignidade humana” e da “dignidade de quem trabalha”, conforme 
os pressupostos do maritainismo, que não deviam confundir-se com 
a consciência de classe. Com isso, ao mesmo tempo em que a CNER 
defendia a participação ativa do povo – o que pressupunha ação e 
criação de novos espaços e, sobretudo de novos direitos, condições 
para a ampliação da cidadania – instituía modelos normativos de 
ação que delimitavam a participação. 




