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Menino da roça 

Desde pequeno nas lides do campo, tens o direito de encontrar na escola 

um ambiente onde aprendas, ao lado do ABC, técnicas para o domínio 

da natureza e a exploração dos produtos regionais. Fortalecerás então a 

confiança em ti mesmo, e novos horizontes se abrirão à tua frente. A 

tristeza do teu rosto te dá esse jeito de Homem maduro. Mas se a escola 

te olhar com olhos de amor, também te ensinará a sorrir. 

Clubes Agrícolas (1958) 



 



RESUMO 

 

BARBOSA, Deuzenir Dias Fernandes. Uma semente para o futuro: os clubes agrícolas 

escolares e a formação de mentalidades ruralistas (Goiás, 1930-1960). 2017. 154f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2017. 

 

A pesquisa foi realizada no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Goiás (Linha de Pesquisa Estado, Políticas e História da Educação), 

investigou os Clubes Agrícolas Escolares em Goiás no período 1930-1960, a partir da seguinte 

problematização: quais as intencionalidades presentes na criação e institucionalização dos 

clubes agrícolas escolares em Goiás? Quais as suas funções pedagógicas, sociais, políticas e 

culturais e quais foram os agentes e agências responsáveis por sua criação, manutenção e 

desenvolvimento no período estudado? Os objetivos da pesquisa foram: 1- identificar e analisar 

o contexto de aparecimento e existência dos clubes agrícolas escolares na perspectiva de 

compreensão de suas origens e motivações; 2 – mapear as agências e agentes incentivadores de 

sua criação e difusão; 3 – inventariar e estudar o papel político e sócio- cultural dos clubes na 

história da escolarização brasileira e goiana. Foi mapeada e estudada uma vasta gama de fontes 

impressas, em sua maioria vinculada ao Ministério da Agricultura, tais como revistas temáticas, 

boletins e imprensa periódica e educacional de circulação nacional e estadual. As fontes de 

pesquisa foram organizadas em séries temáticas e, depois, confrontadas e cotejadas entre si e 

em relação às referências teóricas. O embasamento historiográfico para a identificação e estudo 

das fontes de pesquisa foi encontrado na produção da história da educação brasileira, 

especialmente, pesquisadores da história da escola rural e da educação rural. O estudo dialoga 

ainda com investigadores das políticas de educação do trabalhador rural como a historiadora 

Sonia Regina de Mendonça e o ruralismo pedagógico como a socióloga da educação Adonia 

Prado. O estudo das fontes sinalizou a relativa importância dos clubes agrícolas escolares no 

campo educacional brasileiro e goiano do período. Ao final da pesquisa, foi possível constatar 

que os clubes agrícolas escolares foram instalados no Brasil e em Goiás como instrumentos a 

serviço do ideário ruralista, principalmente no que concerne à civilização dos habitantes das 

zonas rurais a forja de mentalidades ruralistas nas futuras gerações de brasileiros. Neste sentido, 

os clubes agrícolas escolares expressam a materialização de um projeto de educação condizente 

com os anseios de progresso, desenvolvimento e inserção do Brasil ao espectro do capitalismo 

que então se expandia até as regiões periféricas do mundo conhecido. 

 

Palavras-chave: Clubes Agrícolas. História da Educação. Educação Rural. 
 



ABSTRACT 

 

BARBOSA, Deuzenir Dias Fernandes. A seed for the future: agricultural school organizations 

and their impact on rural mentality (Goiás, 1930-1960). 2017. 154f. Dissertation (Master's 

Degree in Education) – Faculty of Education, Federal University of Goiás, Goiânia, 2017. 

 

The research was done towards obtaining a Master's Degree in the History of Education in the 

Post-Graduate Department of Education at the Federal University of Goiás, in Goiania-Goiás, 

Brazil. The research investigated the formation and function of "Agricultural Clubs" in the state 

of Goiás from the 1930's to the 1960's. These Agricultural Clubs were created by the 

government to help train the poor, rural people in Agriculture. The goals of the research were 

to discover what was the intention of creating these clubs, what were their pedagogical, social, 

political and cultural functions, and to discover what were the agents and agencies responsible 

for their creation, maintenance and development during the time period studied. The objectives 

of the research were: 1 - to identify and analyze the context of appearance and existence of 

agricultural clubs (schools) in the perspective of understanding their origins and motivations; 2 

- map the agencies and agents that encourage their creation and diffusion; 3 - to inventory and 

study the political and socio-cultural role of clubs in the history of Brazilian and Goiás 

schooling. A wide range of printed sources were mapped and studied, mostly linked to the 

Ministry of Agriculture, such as thematic magazines, bulletins and periodical and educational 

press of national and state circulation. The sources of research were organized in thematic series 

and then compared to each other and to theoretical references. The historiographic basis for the 

identification and study of research sources was found in the production of the history of 

Brazilian education, especially researchers in the history of rural school and rural education. 

The study also discusses rural education policy researchers such as historian Sonia Regina de 

Mendonça and pedagogical ruralism of the Education Sociologist, Adonia Prado. The study of 

the sources indicated the relative importance of school agricultural clubs in the Brazilian and 

Goianian educational field of the period. At the end of the research, it was possible to verify 

that the agricultural clubs were installed in Brazil and Goiás as instruments in the service of a 

ruralist ideology, especially as far as the civilization of the inhabitants of the rural areas is 

concerned, the forging of ruralistic mentalities in the future generations of Brazilians. In this 

sense, the agricultural clubs express the materialization of an education project in keeping with 

Brazil's progress, development and insertion in the specter of capitalism, which then expanded 

to the peripheral regions of the known world. 

 

Keywords: Agricultural Clubs. History of Education. Rural Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação que investigou a história dos clubes agrícolas escolares (CAEs) no 

Brasil e em Goiás se desenvolveu sob a ótica da história da educação, particularmente, da 

educação rural em Goiás no período 1930-1960. Os clubes agrícolas escolares se constituem 

como objeto pouco tocado pelos historiadores da educação brasileira, o que dificulta aos 

interessados estudá-lo. De modo geral, a pesquisa sobre o ruralismo pedagógico e, 

particularmente, sobre clubes agrícolas escolares, no campo da história da educação é ainda 

escassa, com muitas lacunas e mostra-se como um vasto campo a ser explorado.  

Em se tratando de Goiás, essa escassez é ainda mais enfática. Nesta direção, a 

pertinência e o ineditismo desta pesquisa se acentua ainda, ao considerar a marcante presença 

do ruralismo brasileiro que, ao longo do período recortado foi associado a Goiás, ao motivar 

iniciativas culturais e ações políticas como, por exemplo, a Marcha para o Oeste (1938) que 

tinha também em seu alvo a colonização das terras goianas (ARAÚJO, 2012) 

O meu conhecimento sobre os clubes agrícolas escolares1 data do ingresso no curso de 

mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás 

(PPGE). Anteriormente, havia interesse pela preservação dos registros escolares e pela memória 

e história da educação, que sempre permeou minha trajetória profissional e evidenciou em 

projetos desenvolvidos em torno da construção de memoriais de documentos integrantes do 

acervo do Colégio Estadual José Résio, onde trabalho há mais de vinte anos como professora 

de Biologia,2 coordenadora pedagógica e coordenadora de projetos.  

O interesse pela preservação das memórias e registros escolares motivaram a inscrever-

me ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), sendo selecionada na 28ª turma do curso de mestrado, em 2015. Foi no momento de 

ingresso no curso de mestrado que iniciou meu envolvimento e contato com o objeto de estudo 

ora pesquisado, os clubes agrícolas escolares. A pesquisa sobre o objeto foi proposta pela minha 

orientadora, professora doutora Rubia-Mar Nunes Pinto que também forneceu, de início, 

algumas informações acerca dos CAEs em Goiás e de personagens históricos relacionados a 

                                                            
1  Apesar de criar e trabalhar juntamente com os alunos, projetos como os Simpósios de Educação Ambiental 

(SIMEA), horta na escola, plantios e distribuição de árvores, confecção de terrários, caixas entomológicas, 

combate às queimadas e para isso, fizemos várias pesquisas sobre o assunto, ainda assim, não sabia da 

existência dos Clubes Agrícolas. 
2  Trabalho como professora de Biologia, no Ensino Médio, da rede estadual há vinte e quatro anos, numa mesma 

instituição, onde tive a oportunidade de ajudar na confecção do primeiro memorial do colégio, idealizar e 

construir os fotolivros que apresentam a história da instituição. Os fotolivros se encontram em versão digital e 

serão encadernados para serem arquivados nas duas versões no acervo da escola e compartilhados com os 

professores, alunos e demais interessados.  
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estas agremiações escolares, especialmente a professora Amália Hermano, além de indicar 

fontes de pesquisa e acervos públicos nos quais iniciariam o mapeamento e recolhimento de 

novas fontes de pesquisa. 

A identificação com o tema foi imediata, apesar de não focar na minha prática 

pedagógica docente.3 Assim, mesmo sem conhecer o assunto4 foi aceito o desafio de investigar 

os Cubes Agrícolas Escolares em Goiás (1930-1960). 

A investigação se iniciou com a busca pelas fontes de pesquisa, seguida do mapeamento, 

identificação e organização dessas fontes, o que possibilitou a problematização do objeto de 

estudo. Este processo de avanço nas definições de pesquisa foi igualmente subsidiado por 

leituras de textos acadêmicos, em particular, a produção historiográfica de Sônia Regina de 

Mendonça (1997) sobre o ruralismo brasileiro. Ao mesmo tempo em que a descoberta de novas 

fontes revelava novos agentes e agências vinculadas aos clubes agrícolas escolares, bem como, 

emergiam práticas e discursos relacionados a eles. A leitura e estudo destes textos 

possibilitaram o entendimento dos clubes agrícolas como uma das diversas iniciativas 

educacionais promovidas pelo movimento ruralista brasileiro no decurso do recorte temporal 

desta pesquisa, portanto, contribuiu para perceber estas agremiações como parte de um ideário 

que defendia a “vocação agrícola brasileira”5 e a fixação do homem à terra e ao trabalho rural. 

Alinhado com o pensamento da historiadora Sonia Regina de Mendonça (1997), o 

presente trabalho apresenta o ruralismo brasileiro não apenas como ideologia advinda da reação 

de grupos agrários, tidos como “tradicionais”, que no início do século XX perdiam poder e 

influência, frente ao crescente processo de urbanização e de industrialização do período. 

Concebe-se, nesse âmbito, que o movimento ruralista não ficou apenas na condição de ideias, 

mas, se manifestou também, por meio de articulações de movimentos organizados, compostos 

por agências e agentes, tanto da sociedade civil quanto da sociedade política, pertencentes a 

uma fração da classe hegemônica (MENDONÇA, 1997).  

                                                            
3  Os temas agrários sempre me interessaram, em especial, sobre a agricultura familiar e sobre a luta do sertanejo 

na busca pelo sustento. Tive a oportunidade de produzir duas monografias a saga do sertanejo Goianapolino e 

o cultivo de tomateiro (Solanum lycopersicum) em Goianápolis, a primeira, como TCC da graduação em 

Biologia (UEG/2001) e a segunda em uma especialização em Ciências da Natureza-Biologia (UNB/2006). Em 

ambos trabalhos o foco foi centrado nas dificuldades enfrentadas pelo produtor goianapolino em tirar da terra 

seu sustento, após o grande desgaste do solo e a proliferação das pragas devido sucessivas monoculturas ao 

longo de várias décadas. 
4  Apesar de criar e trabalhar juntamente com os alunos, projetos como os Simpósios de Educação Ambiental 

(SIMEA) I e II, horta na escola, plantios e distribuição de árvores, confecção de terrários, caixas entomológicas, 

combate às queimadas, reflorestamento de matas ciliares e para isso, foram feitas várias pesquisas sobre o 

assunto, ainda assim, não sabíamos da existência histórica dos Clubes Agrícolas. 
5    As expressões dos ruralistas serão colocadas entre aspas. 
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A presente pesquisa trata o ruralismo a partir da leitura proposta por Sonia Regina de 

Mendonça, uma vez que, tanto na Primeira República, período estudado pela historiadora, 

quanto no período recortado do presente estudo (1930-1960), cabe o entendimento do ruralismo 

brasileiro, visto por três prismas: “[...] de um movimento político de organização de interesse 

de frações agrárias da classe dominante no nível da sociedade civil; de um debate de ideias e, 

finalmente, de uma institucionalização governamental dessas demandas [...]” (MENDONÇA, 

1997, p. 177). 

Naquele contexto, destacou-se o pensamento de Alberto Torres (1865-1917), jurista, 

político liberal e escritor, nacionalista que deu consistência intelectual ao ruralismo ao fixar a 

expressão “vocação agrícola brasileira”. Após sua morte, surgia a Sociedade de Amigos de 

Alberto Torres (SAAT) que ampliou a propagação de suas ideias, por meio das Semanas 

Ruralistas, fundação de clubes agrícolas escolares nos diversos estados do Brasil e outras ações 

possibilitadas por ligações estreitas com o Ministério da Agricultura (MA). 

A institucionalização das demandas ruralistas no espectro do governo federal por meio 

do MA acabou por chegar às escolas. Os ruralistas brasileiros viam a escola como local ideal 

para a implementação das ideias e ações, que ao seu entender, mudariam o destino da nação. 

Os clubes agrícolas escolares se constituíram como parte dessas ações que direcionava a 

ruralização do ensino que, por sua vez, configurou o que Adonia Prado (1995) denomina 

ruralismo pedagógico. O discurso ruralista depois de 1930 criticava aos métodos pedagógicos 

tradicionais, que eram vistos por estes como livrescos e afastados da vida e defendiam, em 

contrapartida, os chamados métodos ativos, o “aprender fazendo” que, por sinal, se constituía 

no período recortado como o símbolo da modernização escolar brasileira.  

A ruralização do ensino dizia respeito, principalmente, a defesa de uma escola que fosse 

rural não apenas em termos de sua localização geográfica, mas que tivesse programa de ensino 

e professores preparados para educar as crianças das roças e fazendas conforme as necessidades 

da região em que viviam e, portanto, devia ser uma educação prática e não “livresca”. A 

ruralização do ensino tinha como objetivo principal a propagação de uma escolarização que 

integrasse o homem as condições regionais, o que supunha que o fixaria ao campo (SÁ; SILVA, 

2013) 

Um dos dispositivos da ruralização do ensino foram os clubes agrícolas escolares que 

se constituíram como agremiações anexas às escolas primárias,6 públicas ou particulares, tanto 

                                                            
6 Os CAEs também podiam se constituir fora do ambiente escolar (CRUZ, 1936). No entanto as fontes indicaram 

que nas décadas de 1930 e 1940, essas agremiações eram geralmente fundadas em escolas primária e nos cursos 

normais. Depois de 1950, houve mais incentivos para a fundação de CAE fora do âmbito escolar. 
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no campo quanto nas cidades de todo o Brasil. Os CAEs também eram criados no ambiente da 

escola normal e relacionava-se, assim, com a formação dos professores primários.  

Apesar de estarem anexos às escolas, esses clubes estavam sob a responsabilidade do 

Ministério da Agricultura e não do Ministério da Educação e Saúde (MES), criado em 1930. 

No entanto, os clubes eram também subordinados ao MES por estarem vinculados às escolas. 

Tal situação gerou conflitos e disputas entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da 

Educação. Neste sentido, os CAEs experimentaram a situação de ambiguidade de sujeição a 

dois campos de ação e intervenção estatal, a educação e a produção econômica agrária.  

Tais agremiações surgiram e se consolidaram no processo de construção da nação, 

particularmente, no escopo do ideário ruralista e do projeto que pretendia fazer do Brasil uma 

grande pátria (PINTO, 2009). Para tanto, seria necessária a educação do seu povo e o 

aproveitamento do trabalhador rural desde que instruído no sentido de aproveitar ao máximo o 

potencial das terras. Nesta perspectiva, para a visão ruralista era preciso “cultivar os espíritos” 

dos habitantes das zonas rurais para que esses cultivassem racionalmente a terra. 

Ao ruralizar o ensino, os ruralistas projetaram os clubes agrícolas escolares como 

dispositivo de educação e visavam incutir nas crianças o amor pela terra, pela natureza e pela 

pátria, além da divulgação o cultivo racional do solo e da criação de animais. Nesse âmbito 

pretendiam “discipular” os pequenos ruralistas, como eram chamados os alunos associados aos 

clubes, com a educação alimentar, econômica, higiênica e cívica, além da educação para os 

trabalhos agrários por meio das atividades práticas que ocorriam nas agremiações.  

Do ponto de vista dos idealizadores e promotores dos clubes, crianças assim educadas 

resultariam em adultos apegados a terra e dispostos a dela retirar, pelo trabalho, as condições 

para viver. Nessa linha de raciocínio, para que as regiões onde predominava a vida e o trabalho 

rural pudessem alcançar seu potencial de produção, condizente com os anseios dos avanços 

capitalistas, era necessário dar instrução adequada aos habitantes destas regiões e fixá-los no 

campo, “de onde eles nunca deveriam sair”. 

Desta compreensão proporcionada pela imersão nas fontes de pesquisa e nas leituras 

teóricas e historiográficas resultou a problematização e os objetivos que direcionaram o estudo 

e as reflexões acerca da presença destas agremiações nas escolas primárias e normais goianas. 

Problematização: quais as intencionalidades presentes na criação e institucionalização dos 

clubes agrícolas escolares em Goiás? Quais as suas funções pedagógicas, sociais, políticas e 

culturais e quais foram os agentes e agências responsáveis por sua criação, manutenção e 

desenvolvimento no período estudado?  
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Foram definidos os seguintes objetivos de pesquisa: 1- identificar e analisar o contexto 

de aparecimento e existência dos clubes agrícolas escolares na perspectiva de compreensão de 

suas origens e motivações; 2 – mapear as agências e agentes incentivadores da criação e difusão 

dos clubes agrícolas escolares; 3 – inventariar e estudar o papel político e sócio- cultural dos 

clubes na história da escolarização brasileira e goiana. 

O recorte temporal (1930-1960) abarca o período de instauração de processos de 

ruralização do ensino. É o momento em que a chamada “vocação agrícola brasileira” subsidiou 

ações e iniciativas dos governos federal e estadual em um contexto no qual o estado de Goiás 

participou do processo de modernização e de expansão capitalista já que, a partir da Era Vargas, 

Goiás colocou-se na rota da Marcha para o Oeste, a política de colonização e ocupação dos 

“espaços vazios” da nação (ARAÚJO, 2012).  

Sabe-se que Goiás experimentava então relevante crescimento demográfico, 

principalmente impulsionado pela campanha da Marcha para o Oeste e também pela construção 

de Goiânia nos anos 1930 e 1940, e Brasília a partir de meados dos anos 1950. Assim, 

principalmente no sul e sudeste do estado, houve no período demarcado, investimentos nas 

malhas rodoviárias, ferroviárias e até mesmo aérea, sendo que essas duas primeiras visavam o 

fomento e escoamento da produção agrícola de Goiás e da região. O crescimento demográfico 

referido era expressivo na zona rural, local também onde havia o investimento em função da 

Marcha.  

Neste contexto é que surgiram os clubes agrícolas nas escolas goianas. O recorte 

temporal se encerra em 1960, período em que a campanha dos clubes agrícolas escolares perdeu 

força progressivamente em todo o país. 

A pesquisa dialogou com a historiografia brasileira, especialmente, com pesquisadores 

das políticas de educação rural e das dinâmicas rurais como a historiadora Sonia Regina de 

Mendonça (1997, 2006, 2007a, 2007b, 2010a, 2010b), que discute a presença do Ministério da 

Agricultura no contexto da educação de trabalhadores rurais, bem como a Influência norte-

americana na educação rural. Mendonça sinaliza que a preocupação do Estado Nacional com a 

educação rural, teve início muito antes da década de 1930, e não nesta, como muitos 

historiadores da educação tem afirmado. O estudo dialoga também com a socióloga da 

educação, Adonia Antunes Prado (1995), que discute o ruralismo pedagógico na Era Vargas e 

destaca o VIII congresso Brasileiro de Educação, da Associação Brasileira de Educação (ABE), 

realizado em Goiânia em 1942.  Neide Almeida Fiori (2002), que publicou sobre os Clubes 

agrícolas em Santa Catarina, o ruralismo e o nacionalismo na escola e ainda Werle (2013), 

com o estudo sobre o ensino rural. 
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A pesquisa dialoga, também, com historiadores da educação brasileira e goiana que 

dedicam-se ao estudo do ruralismo pedagógico, as ideias e as ações que norteavam a política, a 

economia e a sociedade no período do recorte escolhido, tais como Jaqueline Veloso Portela de 

Araújo (2012), que escreveu O ruralismo pedagógico em Goiás na primeira metade do século 

XX, em análise, principalmente, do Oitavo Congresso Brasileiro de Educação; Rubia-Mar 

Nunes Pinto (2009), historiadora da Educação que pesquisou a Escola primária em goiás (1930-

1960): entre cidades e fazendas, a escolarização como dispositivo de integração nacional; 

Alves e Pinto (2016), com o texto Escola primária e política republicana em Goiás (1891-

1959) e Maria de Araújo Nepomuceno que contribuiu com suas pesquisas, como por exemplo 

Políticas públicas de interiorização da educação em Goiás nas décadas de 1930 e 1940 e A 

ilusão pedagógica (1930-1945): Estado, sociedade e educação em Goiás (1994).  

A pesquisa contou, também, com trabalhos mais recentes, cujo foco foram os clubes 

agrícolas escolares e as atividades neles desenvolvidas, como o de Nathalia dos Santos Nicolau 

(2016), que em sua dissertação de mestrado pesquisou os Clubes agrícolas, como um projeto 

de educação, trabalho e cooperação para jovens rurais e Ariadne Lopes Ecar (2017), que 

defendeu pela USP a tese Debates sobre ensino rural no Brasil e a prática pedagógica de 

Noêmia Saraiva de Mattos Cruz no Grupo Escolar Rural de Butantan (1932-1943), trabalho 

estes que contribuíram para a visão geral dos clubes agrícolas escolares e da educação rural 

como um todo. 

As fontes da pesquisa são, em sua maioria, publicações do Serviço de Informação 

Agrícola, do Ministério da Agricultura, produzidas especialmente para os clubes agrícolas, 

sendo elas, livros como os da série Clubes Agrícolas (1958)7 e as revistas Brincar e Aprender 

(1944-1960),8 além de livros como o Informação agrícola e relações públicas (1958), 

Problemas agrícolas em foco (1959) e Em favor da Agricultura (1960), escritos por José 

Anastácio Vieira, então diretor do Serviço de Informação agrícola, que tratam dos problemas 

agrários em geral e também abordam os CAEs como parte da solução destes. Outras fontes, não 

menos importantes, são os romances e outros gêneros literários, destinados aos clubistas, 

produzidos por agentes apoiados pelo MA por meio do SIA, como Terra abençoada (1941), de 

Aristides Ávila; Onde o sol é mais bonito (1943), de Barros Vidal e O Brasil e Suas Riquezas, 

livro de História natural de Waldemiro Potsch (1941), e outros. 

                                                            
7  Os 12 livros desta série que foram pesquisados, fazem parte do acervo pessoal. 
8  As revistas pesquisadas ( n. 11, maio/jun. 1944; n. 12, ago./set. 1944; n. 13, out.- dez. 1944; 14, jan. 1945; n. 

28, jan. – mar. 1948; n. 29, abr. – jun. 1948; n. 30, dez. 1948; n. 31, jan. – mar. 1949; n. 33, jan. - dez. 1951; 

35, ago. 1958; n. 36, mar. 1959; n. 37, jul. 1959; n. 38, nov. 1959; 39, maio, 1960), se encontram na Biblioteca 

Nacional, no Rio de Janeiro. 
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Compõe ainda o corpus de fontes, documentação oficial como relatórios e circulares do 

Ministério da Agricultura e da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres além de impressos 

pedagógicos como a Revista de Educação do Estado de Goiás, imprensa periódica e oficial 

como o Correio Oficial do Estado de Goiás,9 A Notícia, O Dia, Jornal do Brasil, A Federação, 

Lavoura e Comércio e outros.10 Também foi estudado os Anais do VIII Congresso Brasileiro 

de Educação e ainda livros escritos por professoras dirigentes dos clubes agrícolas como Ruth 

Ivoty Torres da Silva (1957),11 Noêmia Saraiva de Mattos Cruz (1936),12 e Amália Hermano 

Teixeira.13 Foi consultado, também, um Livro de Atas do Clube Agrícola do Grupo Escolar de 

Catalão/GO, encontrado no Museu Municipal Cornélio Ramos de Catalão/GO. Foi possível 

encontrar ainda os manuscritos do livro História que se torna vida,14 de Maria da Glória Rosa 

Sampaio e Eriziane de Moura Silva Rosa, em que as autoras contam a história do Colégio Mãe 

de Deus, de Catalão e relatam a existência do clube agrícola na instituição. Dentre as fontes se 

encontra ainda o livro O Colégio Santa Clara e sua influência educacional em Goiás, escrito 

pela professora Área Menezes em 1981. 

Dada a pouca pesquisa no campo da história da educação sobre os clubes agrícolas 

escolares instituídos no Brasil e menos ainda, no que tange aos clubes agrícolas escolares 

goianos, foi necessário o cruzamento entre os dados de fontes e das poucas pesquisas 

encontradas. Mendonça (1997, p. 18) afirma que acredita “ser tarefa do historiador, para além 

de interpretações ensaísticas, baseadas tão somente na releitura da bibliografia, trazer a público 

pesquisa baseada em fontes [...] se possível, pouco ou nada trabalhadas”.  

O trabalho foi feito, seguindo as prescrições da historiografia de ida aos arquivos e 

análises das fontes, o que oportunizou a montagem de um acervo pessoal que conta com um 

relevante número de livros relacionados com objeto de estudo. Contudo, foi também um longo 

e árduo trabalho, especialmente por demandar muito tempo e dedicação. As dificuldades 

encontradas estão relacionadas aos registros nas escolas que tiveram clubes agrícolas, num país 

e num estado onde não se tem a cultura de preservação das suas memórias. São muitas as 

barreiras nas escolas no que diz respeito ao acervo documental preservado. Apesar disso, no 

Colégio Santa Clara, Setor Campinas, em Goiânia, o acesso foi permitido e, lá foram 

                                                            
9  Esse jornal se encontra preservado no Arquivo Histórico Estadual de Goiás (AHE), localizado em Goiânia. 
10  Esses periódicos se encontram digitalizados e disponíveis na Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional. 
11  O livro Escola primária rural, da professora Ruth Ivoty Torres da Silva faz parte do acervo pessoal. 
12 Este livro se encontra na biblioteca da Faculdade de Educação da USP. 
13  Um amplo acervo que inclui, além dos livros, objetos pessoais de Amália Hermano se encontra preservado e 

acessível no Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG). 
14  Apesar de não ter sido encontrado, o livro foi publicado e um exemplar deste se encontra no acervo do Colégio 

Mãe de Deus em Catalão, mas não tivemos acesso. O manuscrito pesquisado foi cedido pelo blogger Sylvio 

Netto, de Catalão-Goiás. 
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encontradas fotografias do Clube Agrícola São José, instituído na referida instituição. Outros 

meios foram acionados como os acervos públicos, dentre estes, o Instituto Histórico e 

Geográfico de Goiás (IHGG), o Arquivo Histórico Estadual (AHE) de Goiás, e a Hemeroteca 

Digital da Biblioteca Nacional.  

Quanto aos procedimentos metodológicos, no período inicial da pesquisa foi feita a 

revisão bibliográfica, a leitura, fichamento e catalogação das pesquisas sobre a história da 

educação em Goiás. O levantamento de informações nas fontes de pesquisa demandou várias 

visitas aos locais dos arquivos das fontes, e as buscas aos acervos públicos e particulares, por 

publicações, periódicos, documentos e fotografias sobre educação rural ou sobre os próprios 

clubes agrícolas publicadas nas décadas pesquisadas. Essas idas e vindas aos arquivos foram 

presenciais e/ou virtuais, de acordo com os locais dos acervos. 

As fontes encontradas foram fotografadas e descarregadas no computador, onde foram 

manipuladas de modo a facilitar a leitura, depois foram organizados quadros com a disposição 

das informações. Foi feita a transcrição dos trechos afins com as respectivas referências. Se fez 

necessário organizar as informações encontradas nas fontes em ordem cronológica, o que 

facilitou a releitura, cruzamento das informações e também a análise das fontes.  

Nesta fase, também, ocorreu a busca por pesquisadores dos clubes agrícolas nas redes 

sociais, em blogs, sites e acervos eletrônicos, o que foi fundamental para enriquecer o catálogo 

das fontes e é claro, a pesquisa. Esse procedimento viabilizou o intercâmbio com duas 

pesquisadoras dos clubes agrícolas de outros estados, a saber, Nathalia dos Santos Nicolau que 

defendeu em 2016 sua dissertação de mestrado em História, pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF), com a pesquisa sobre os Clubes Agrícolas Escolares, e Ariadne Lopes Ecar, 

doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), que 

pesquisa o ensino rural na capital de São Paulo nas décadas de 1930 e 1940. O intercâmbio 

proporcionou a oportunidade da troca de fontes e ideias. 

A busca das fontes de pesquisa, como supracitado, constituiu trabalho de minuciosa 

procura em estabelecimentos públicos e privados; trabalho que exigiu várias viagens e 

incontáveis buscas em sites além de contatos em redes sociais para a identificação e localização 

das fontes, no entanto, o procedimento trouxe resultado satisfatório, pois, foi possível montar 

um acervo pessoal considerável de publicações impressas, em especial, do Ministério da 

Agricultura e outros escritos produzidos especialmente para os Clubes Agrícolas Escolares. 

Estas publicações foram conseguidas por meio de acervos particulares e sebos, todos das 



19 

 

Regiões Sul e Sudeste do país, lugares em que a presença destes clubes também foi marcante.15 

Outras fontes que também contribuíram substancialmente para a pesquisa foram os livros e 

revistas cedidos ou emprestados por Bento Curado, o responsável direto pelo acervo da 

professora Amália Hermano Teixeira, quer seja no seu acervo pessoal,16 quer seja no acervo do 

HIGG, onde trabalha. 

Apesar das dificuldades em montar o próprio acervo sobre os clubes agrícolas escolares 

e estudos afins, os benefícios são compensadores, já que de posse desse material, facilitou o 

contato mais duradouro com as fontes e a maior possibilidade de releitura das mesmas. No 

percurso com as fontes foram necessárias minuciosas leituras e releituras, seguidas de 

tabulações por assuntos, em ordem cronológica, para tornar possível a análise de documentos 

que englobavam jornais, periódicos locais, leis, decretos, regulamentos, resoluções, revistas de 

educação, os anais do oitavo congresso, relatórios do Ministério da Agricultura, circulares da 

Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, de autoridades públicas e até mesmo livros escritos 

por professoras que foram dirigentes de Clubes Agrícolas Escolares.  

A exposição desta pesquisa encontra-se organizada em três capítulos. O Capítulo I, com 

o título “O ruralismo brasileiro e a educação rural no contexto (1930-1960)”, apresenta o 

conceito de ruralismo e enfatiza as ações de agências e agentes ruralistas como, por exemplo, a 

SAAT. O capítulo mostra esses contextos como ambiente que favoreceu a fundação e a 

manutenção dos clubes agrícolas escolares. 

Já o Capítulo II, intitulado “Agremiar, instruir e ruralizar: os clubes agrícolas escolares 

no Brasil”, traz o conceito, as funções e os objetivos dos clubes agrícolas escolares, também 

uma visão geral dessas agremiações, sua organização interna, registros e manutenção. Ao 

mostrar os clubes agrícolas brasileiros como um todo, esse capítulo expõe a difusão dos CAEs 

no Brasil, no início da década de 1930 pela SAAT, sua trajetória ao longo da década, o 

enfraquecimento da campanha no final da década de 1930 e o erguimento da campanha pelo 

Ministério da Agricultura a partir de 1940, até seu quase desaparecimento na década de1960. 

Já o terceiro e último capítulo, intitulado “Brincando de Lavoura no Coração do Brasil: 

os clubes agrícolas escolares em Goiás”, inicia ao apresentar as Semanas Ruralistas e sua 

importância na fundação dos CAEs em Goiás, descreve a campanha dos clubes agrícolas em 

Goiás e seu desdobramento ao longo do período recortado. Este capítulo, mostra os clubes 

                                                            
15  Apesar da Região Nordeste também ter tido muitos clubes agrícolas, o contato com acervos particulares ou 

sebos virtuais desta Região não foi possível. 
16  Parte do acervo da biblioteca de Amália, depois de sua morte foi oferecida ao Dr. Bento Fleury Curado e o 

restante foi doado ao IHGG (CURADO, 2016). 



20 

 

agrícolas escolares por dentro e apresenta alguns clubes goianos como, o Clube Agrícola 

General Couto Magalhães, da Escola Normal Oficial, dirigido pela professora Amália Hermano 

Teixeira. Por fim, o capítulo apresenta as propostas pedagógicas dos CAEs, o trabalho docente 

e discente no interior dos clubes a partir do discurso ruralista. 

Reconhece-se os limites da pesquisa, assim como as possibilidades de distintas análises 

em outras perspectivas, contudo, a leitura desta dissertação pode provocar uma reflexão sobre 

o ruralismo presente no Brasil entre as décadas de 1930 e 1960, que ao intentar a formação de 

mentalidades ruralistas viu na criança o “terreno fértil” para a disseminação do ideário e a escola 

primária como o lócus privilegiado para tal ação. Assim, os Clubes Agrícolas Escolares, foram 

lançados pelos ruralistas como sementes, e ao trabalhar com as crianças visavam forjar 

mentalidades ruralistas, para que no futuro, estas tornassem adultos com o apego à terra e que 

soubessem nela produzir com as “novas técnicas” agrícolas.  
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1 O RURALISMO BRASILEIRO E A EDUCAÇÃO RURAL NO CONTEXTO (1930-

1960)  

 

Uma breve contextualização do período 1930-1960 se faz necessária para ampliar o 

entendimento da realidade na qual os clubes agrícolas escolares surgiram e se desenvolveram 

no Brasil, em particular, no estado de Goiás. Não se pretende no âmbito desta pesquisa uma 

abordagem que dê conta da complexidade social, política, econômica e cultural vivenciada no 

e pelo Brasil no recorte de tempo selecionado para esta pesquisa, pretende-se ressaltar aspectos 

relacionados ao objeto de estudo. A abordagem contextual recaiu sobre processos que, de 

alguma forma, possibilitaram que o ideário ruralista se tornasse influente no campo da educação 

brasileira, em especial, da educação e da escola rural, onde foram localizados os clubes 

agrícolas escolares. 

Antes, porém, de adentrar na contextualização do período 1930 -1960 é pertinente 

realçar que Sônia Regina de Mendonça (2006, 2007a, 2008) desconstrói o entendimento de que 

a educação rural tenha se tornado preocupação do Estado brasileiro apenas a partir de 1930. Ao 

contrário, segundo esta historiadora, as preocupações que relacionam com a educação rural 

podem ser mapeadas desde o final do século XIX, na esteira da inquietação com a produção 

agrícola causada pelo fim do regime escravocrata.  

 

Na medida em que a Abolição produziu homens juridicamente livres e teoricamente 

dotados de mobilidade, o fundamento das representações sobre o atraso da agricultura 

brasileira deslocou-se da Natureza para o Homem egresso da escravidão. Essa leitura 

da realidade preservava a estrutura fundiária, sem ameaçar o ritmo da produção 

mercantil legitimando, ao mesmo tempo, modalidades de intervenção pedagógica 

junto ao atrasado homem do campo, evitando sua fuga ao mercado [...] 

(MENDONÇA, 2006. p. 3, grifos da autora). 

 

Souza (2014, p. 44), também contribui com essa discussão quando afirma que: 

 

A origem da interferência estatal por meio da formação/educação junto à agricultura 

prende-se à abolição da escravidão — marco do processo de construção do 

capitalismo no Brasil mediante a redefinição das formas de trabalho, ocasião em que 

emerge uma aliança entre grandes proprietários rurais e o Estado.  

 

Sonia Regina de Mendonça mostra que práticas de educação rural já aconteciam, desde 

a Primeira República; porém, como uma atribuição do Ministério da Agricultura. “A atuação 

do MA no sentido de construir e fixar o trabalhador nacional materializou-se em duas 

instituições: Aprendizados Agrícolas (AAs) e Patronatos Agrícolas (PAs), responsáveis pela 

preparação de trabalhadores” (MENDONÇA, 2006, p. 91, grifo da autora).  
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O Ministério da Agricultura já atuava no campo educacional antes de 1930 ministrando 

além de cursos agrícolas, também as primeiras letras, a fim de que os jovens filhos dos pequenos 

produtores melhorassem seu desempenho no domínio de máquinas e implementos agrícolas. 

Portanto, a educação rural da década de 1930 não passou por rupturas, mas por processos de 

continuidade (MENDONÇA, 2006) em relação ao que se vinha fazendo desde 1910 pelo 

Ministério da Agricultura que, por sinal, manteve-se responsável pelo ensino rural até a Lei de 

Diretrizes de Bases de 1961 (Lei nº 4.024/61). 

Feita esta ressalva, não se pode negar que o período histórico 1930 a 1960 é de grande 

significado para Goiás e para o Brasil no que diz respeito ao aparecimento de um conjunto de 

ações e políticas estatais direcionadas à promoção da integração territorial do Brasil, dimensão 

a qual a educação dos campesinos foi atrelada. É uma fase considerada como de expansão 

capitalista que tomou as feições de expansão das fronteiras agrícolas. Em 1930, no interior da 

chamada Revolução de Trinta surgiu um discurso sobre a nação que prometia superar o passado 

de “atraso” e colocar o país em uma “nova era” na política, na economia e na cultura.  

De acordo com Rubia-Mar Nunes Pinto (2009), este discurso sobre o Brasil que 

atravessou, em especial, as três décadas seguintes, centralizou o problema da integração 

nacional como a estratégia política que possibilitou a ação estatal sobre a sociedade brasileira, 

em especial, sobre a ocupação produtiva do território. É em torno desta problemática da 

integração nacional que a questão da terra foi enfrentada pelo governo federal. Pode-se 

considerar que neste período ocorreu a criação de uma estrutura de governo com capacidade de 

alcançar regiões e populações distantes, geográfica e economicamente do sudeste brasileiro, e 

ainda, de fornecer conhecimentos sobre a população de forma a ampliar o raio de ação do 

governo federal.  

No período 1930-1960, foram criadas e estruturados diversos órgãos e instituições 

federais que assumiriam significativa importância para o campo da educação rural no Brasil. 

Entre outros, o Ministério da Educação e Saúde Pública (1930), o Conselho Nacional de 

Educação (1931), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1938 e o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) em 1946. No tocante à educação rural, 

também foram eventos relevantes, a criação do Serviço de Informação Agrícola (1940),17 no 

âmbito do Ministério da Agricultura, e a aprovação da Lei Orgânica do Ensino Agrícola18 

(1946).  

                                                            
17 O Decreto n. 6.075, de 14 de agosto de 1940 aprovou o regimento do Serviço de Informação Agrícola do   

Ministério da Agricultura, que já incluía os CAEs. 
18 Decreto-Lei nº 9.613, de agosto de 1946. 
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Segundo Pinto (2009), após 1930 havia várias motivações para que o país tentasse 

superar as muitas distâncias (geográficas, culturais, econômicas) que existiam entre as regiões 

e unidades federativas. Entre elas, o acirramento das tensões políticas e militares europeias e a 

eminência e, por fim, a explosão de um conflito de grandes proporções (Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), que poderia colocar o Brasil em risco, especialmente, o risco de 

desabastecimento alimentar e o risco de que as grandes potencias militares em guerra pudessem 

invadir a enorme porção mais desabitada e pouco controlada do território nacional. 

Mas, havia também as urgências internas relacionadas à ampliação do potencial 

produtivo e econômico do país. Neste caso, ainda de acordo com Pinto (2009), as preocupações 

do Estado Nacional era, principalmente, a necessidade de ampliar a ocupação produtiva das 

terras do interior do território, ao dar condições para que as regiões interioranas desenvolvessem 

suas economias com base nas peculiaridades regionais. As regiões mais ao sul-sudeste do 

território se encontravam em processo de industrialização e salientava a necessidade de 

colonizar as áreas do interior. É neste contexto que o estado de Goiás foi alvo de diversas ações 

e políticas federais que visavam incrementar a produção agrícola e pecuária do estado de modo 

a fazer com que a economia goiana participasse do crescimento da economia brasileira 

(ESTEVAM, 2004). 

Neste sentido, a Marcha para o Oeste e a construção de duas cidades-capitais planejadas, 

sendo uma delas no início do recorte, em Goiás: Goiânia, capital de Goiás (1933) e a outra no 

final do período recortado, Brasília, a nova capital do Brasil (1960) podem ser vistas como 

estratégias relacionadas à colonização dos espaços internos da nação com vistas a sua inserção 

na economia de mercado (ESTEVAM, 2004). Sobre a Marcha para o Oeste, é prudente 

concordar com ECAR, quando afirma que esta 

 

[...] foi uma política de ocupação do interior do Brasil, com vistas a garantir a unidade 

nacional e a formar o brasileiro. A estratégia passava pela releitura do território 

nacional, valorização da terra e pela fixação planejada e ordenada de contingentes 

populacionais, temas veiculados pelos agentes educacionais. (ECAR, 2017, p. 95). 

 

Neste processo, o Estado Nacional assumiu a ideia da vocação agrícola como argumento 

explicativo de suas ações e políticas expansionistas em relação as regiões interioranas. Mas, 

para investir no desenvolvimento do grande “celeiro” alimentar que representava, para muitos, 

as terras do interior brasileiro. Foi preciso a divisão do território e definição de áreas que iriam 

cumprir o papel de produtor agropastoril e áreas que iriam se modernizar no sentido da 

industrialização que já acontecia no Brasil naquele período. A Goiás e a toda região centro oeste 

do país, foi atribuído o papel de produtor de alimentos.  
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Outro obstáculo para o aumento da produção econômica goiana dizia respeito à ausência 

ou escassez de vias de transporte e comunicação, o que dificultava ou impedia o trânsito de 

mercadorias, pessoas e ideias. As vias rodoviárias em Goiás eram poucas, com isso em alguns 

lugares, a via aérea chegou antes da rodoviária. Como noticiado no Correio Oficial de Goiás 

de 24 de outubro de 1941, provavelmente muitos goianos, em especial os do norte do Estado,19 

conheceriam o avião, antes mesmo de conhecer o automóvel. No período em foco, houve 

investimento na construção de rodovias e ferrovias que contribuíram no processo de ocupação 

do território e de expansão capitalista em Goiás. 

Havia ainda, segundo esse raciocínio, a necessidade da educação do povo sertanejo. 

Surgiu a necessidade de investir em processos educativos e culturais, que viessem compor a 

nova mentalidade na população majoritariamente rural do Estado. Como a partir da década de 

1930, a atenção foi voltada para o que então se considerava o Oeste do território nacional 

(Goiás, Mato Grosso, estados amazônicos) e para suas terras supostamente ociosas e 

desabitadas, viram os campesinos como braços para o trabalho e procuraram estabelecer meios 

migratórios para essas regiões e criar uma estrutura educativa e escolar. 

A ampliação da escolarização e a criação de um sistema de educação sob a 

responsabilidade do Estado Nacional estava na ordem do dia nos anos 1930 e décadas seguintes. 

Destaca-se nesse âmbito que, em 1932, um grupo de educadores lançou o Manifesto dos 

Pioneiros da Escola Nova, ao informar sobre os novos desafios postos para o Brasil em relação 

à educação dos brasileiros e convocava o Estado a assumir seu papel na expansão e melhoria 

da escolarização elementar (ARAÚJO, 2012).  

Ao longo dos anos 1930 e 1940, a Associação Brasileira de Educação (ABE) fortaleceu 

sua presença no âmbito do Estado, realizou congressos nacionais, entre os quais o VIII 

Congresso Brasileiro de Educação, ocorrido em Goiânia (1942)20, em cujo tema geral estaria a 

educação rural. Mais tarde, o governo federal fez editar a Lei Orgânica do Ensino Primário, de 

Lei n. 8.529, de 2 de janeiro de 1946, por meio da qual, auxiliaria as unidades federativas com 

financiamento e acessória técnica na construção de prédios escolares.  

É neste cenário que situa-se o surgimento e crescimento do chamado ruralismo como 

movimento político e ideológico que encontrou condições de inserir no campo educacional e 

                                                            
19 Referência ao antigo norte estadual que a partir de 1988 quando, na divisão territorial de Goiás tornou-se a parte 

Sul do território do estado de Tocantins. 
20 O VIII Congresso Brasileiro de Educação aconteceu nos processos comemorativos do Batismo Cultural de 

Goiânia e fizeram parte do processo de apresentar Goiás ao Brasil, no programa de Getúlio Vargas de expansão 

das fronteiras e nacionalização - a Marcha para o oeste. Como Goiânia naquela época ainda era uma cidade 

nascente e não comportaria um evento de tamanho porte, o Congresso foi adiado até que pudesse ser realizado 

em Goiânia, conforme a decisão homologada pelo presidente Getúlio Vargas (ARAÚJO, 2012). 
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escolar a ideia da vocação agrícola do Brasil. Com emergência e instauração de processos de 

mudanças nas políticas agrárias, em parte, sob os fundamentos da chamada “vocação agrícola 

brasileira” que subsidiou ações e iniciativas dos governos federal e estadual, ocorreram esforços 

em favor do fortalecimento da ruralização do ensino. 

Uma leitura crítica deste contexto não pode deixar de ressaltar que os discursos e 

práticas emanados do Estado e das elites nacionais que se preocupavam com a questão da terra, 

esquivaram-se do enfrentamento de um ponto nodal em qualquer projeto que pretendesse fixar 

o homem à terra e estimular a produção econômica rural, qual seja, a questão da propriedade 

da terra e, logo, de uma reforma agrária que pudesse repartir o território de forma mais 

igualitária entre seus ocupantes. Como afirmou José Gonçalves de Sousa, em Goiás, uma nova 

fronteira humana (1949), havia o paradoxo de uma gente sem-terra em um lugar onde havia 

tanta terra sem gente.  

Na discursividade ruralista, os grandes latifúndios e a exploração dos trabalhadores 

rurais não eram colocados como responsáveis pelas dificuldades produtivas das zonas rurais. 

Ao contrário, o que se pode ver é um discurso que credita à população rural a “culpa” das férteis 

terras brasileiras estarem improdutivas e não contribuírem para a riqueza da pátria.  

Sendo assim, pode-se concordar com a leitura que vê nas políticas e na ação estatal 

brasileira do período a articulações da parte da burguesia agrária (principalmente, paulista e 

fluminense), em busca de uma reconfiguração de forças que a recolocasse em sintonia com o 

projeto de desenvolvimento do país já que, desde o final do século XIX, perdia poder frente ao 

avanço da industrialização das áreas prósperas da economia nacional (MENDONÇA, 1997). O 

ruralismo, nesta ótica, representou a aglutinação destas forças burguesas que visavam a manter 

seu status quo e seus privilégios como senhores da terra do Brasil. São estes, o sentido e a 

vitalidade do movimento ruralista e sua ampliação até o campo da educação escolar. 

 

1.1 O ruralismo brasileiro: conceito, motivações e agentes 

 

O ruralismo brasileiro é tradicionalmente considerado como uma ideologia advinda da 

reação de grupos agrários, tidos como tradicionais, que perdiam poder e prestígio frente à 

urbanização da sociedade e ao processo de industrialização no início do século XX 

(MENDONÇA, 1997). No entanto, a pesquisadora que escreveu sobre o ruralismo brasileiro, 

no período de 1910-1931, postula que o ruralismo brasileiro, ultrapassou o campo das ideias e 

foi “[...] um movimento político integrado por agências e agentes dotados de uma inserção 
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determinada na estrutura social agrária e sustentado por canais específicos de organização, 

expressão e difusão de demandas” (MENDONÇA, 1997, p. 13). Então 

 

[..] se considera aqui, o ruralismo como um movimento político de organização e 

institucionalização de interesses de determinadas frações da classe dominante agrária 

no Brasil – tanto em nível da sociedade civil quanto em nível da sociedade política – 

bem como aos conteúdos discursivos produzidos e veiculados pelos agentes e 

agências que dele participaram. (MENDONÇA, 1997, p. 10).  

 

De acordo com Sonia Regina de Mendonça (1997) podem ser detectados três tipos de 

agentes ruralistas que encabeçavam o movimento diversificador: 

 

elementos com formação técnica, oriundos de áreas cafeeiras decadentes [...] os 

políticos profissionais em busca do resgate da prosperidade das áreas onde tinham 

suas bases de poder, [...] os membros da fração hegemônica ligadas às áreas cafeeiras 

mais prósperas (São Paulo e Rio de Janeiro), porém preocupados em estabelecer 

alternativas de anteparo contra futuras flutuações do mercado, como era o caso de 

alguns grandes fazendeiros paulistas. (MENDONÇA, 1997, p. 27, grifo da autora).  

 

Para a autora, os primeiros, tinham a diversificação da produção como uma saída para 

os problemas que por ora enfrentavam, principalmente devido à crise do café, os segundos 

planejavam o fortalecimento de suas bases políticas, enquanto que os últimos visavam o 

fomento de novos produtos e a agro exportação. Nesse sentido, a diversificação da produção 

seria conveniente para os três grupos.  

De qualquer forma, para os ruralistas seria necessário o aumento da mão de obra mais 

especializadas para os trabalhos nos campos. O mote em torno do qual se agregavam tais 

agentes era a defesa da chamada vocação agrícola nacional. Como assinala Fiori (2002, p. 232) 

 

A defesa dessa bandeira ocultava articulações, nacionais e regionais, que buscavam, 

[...] a institucionalização, junto ao aparelho de Estado principalmente mas também 

junto à sociedade civil, de interesses agrários que estavam em posição não 

hegemônica. 

 

Em relação à Goiás, não foi possível encontrar estudos que pudessem servir como 

referência para discutir como a burguesia goiana, essencialmente rural, integrou o movimento 

ruralista. Conforme Mendonça (1997), o movimento ruralista não era monolítico ao abrigar 

diversas frações de classe que disputavam entre si as decisões sobre os destinos da agricultura 

nacional. Nesta direção, a burguesia goiana só poderia representar uma fração de classe 

dominada em relação a burguesia paulista, fluminense e mineira. De outro lado, segundo Maria 

de Araújo Nepomuceno (1994), a política educacional goiana assumiu uma perspectiva de 
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ruralização do ensino a partir de 1937 revelando, assim, apropriações ruralistas na educação em 

Goiás. 

A presença do movimento ruralista no Brasil estudado por Mendonça, data da Primeira 

República (MENDONÇA, 1997). Contudo, é prudente destacar que o ruralismo não é um 

movimento nascido no Brasil e nem restrito a este país. Originário da França,  

 

o movimento de retour à la terre de Julies Méline (1890-1914), originou o chamado 

ruralismo ou agrarismo. Tais categorias diziam a respeito tanto a uma política agrária 

de sentido mais amplo, quanto a uma contrapartida ideológica, fomentada e 

reproduzida por meio da montagem de um sistema de ensino agrícola, considerado 

capaz de atuar sobre o campesinato, transformando suas maneiras de pensar e agir. 

(MENDONÇA, 1997, p. 10, grifos da autora). 

 

No Brasil, em meados da década de 1910, o êxodo rural não era a tônica do discurso 

ruralista, como pontua Fiori (2002), uma vez que o Brasil não tinha a urbanização acentuada e 

a população brasileira em sua maioria encontrava-se as zonas rurais, característica intensificada 

pela chegada de imigrantes estrangeiros a partir do final do século XIX, que se instalaram nas 

regiões rurais do Brasil. 

Embora existente desde o início do século XX, o êxodo rural foi intensificado a partir 

da década de 1940, o que transformou o combate de tal êxodo, em objeto tardio do movimento 

ruralista brasileiro.  

 

O ruralismo brasileiro acabou adquirindo um perfil específico. Apoiou-se no 

pressuposto de que o país possuía uma vocação eminentemente agrícola – 

representação que vai unir inexoravelmente os destinos da nação e da agricultura, 

conferindo um certo ar sagrado à última. (FIORI, 2002, p. 232, grifos da autora). 

 

O ruralismo brasileiro apoiou-se, portanto, na pressuposta “vocação agrícola do Brasil”; 

desse modo, várias ações foram feitas, no sentido de incentivar o campesino a permanecer no 

campo, a aprender nele trabalhar de maneira “racional”, ao supor que, com a chamada 

agricultura científica, se conseguiria otimizar a produção.  

Se economicamente, o ruralismo significava a defesa da produção agrária como pilares 

econômicos nacionais, que rejeitava a industrialização que avançava pelo advento do 

capitalismo, que expandia pelas Américas a partir da Europa, socialmente, ele seria a defesa do 

campo em relação a cidade, defesa da vida rural em relação a vida urbana, enquanto que 

culturalmente, o ruralismo representaria a construção da nação e da identidade nacional, a 

defesa do interior, do sertão, dos espaços “desocupados” e de suas populações como definidores 

do caráter nacional brasileiro.  
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Ao partir do pressuposto da “vocação agrícola brasileira”, disseminou-se o discurso de 

que o campo era sublime e quem vivia nele tinha vida natural e menos fatigante e de que seria 

na plantação e na criação que se encontraria a felicidade e a fartura. Nesse contexto, para conter 

o êxodo rural e incentivar o aumento da produção agrícola foram criadas políticas públicas, de 

incentivo à vida e o trabalho no campo e de desmotivação à ida para os grandes centros.  

Sobre esse assunto, Prado (1995, p. 7), afirma que “no ano de 1938, o governo Vargas 

lançou uma campanha visando criar disposições favoráveis à vida rural, contribuindo, ao 

mesmo tempo, para incentivar a ida de populações pobres para o interior, além de favorecer a 

permanência do trabalhador rural no campo”. Assim,  

 

o significante campo e seus múltiplos significados, costumam ser associados a formas 

de vida social consideradas naturais, plenas de paz, simplicidade ou inocência. Por 

outro lado, o termo cidade se vincula à ideia de centro de empreendimento, saber ou 

progresso. De igual forma, têm-se combinado associações negativas ora à cidade ora 

ao campo: a cidade como lugar de egoísmo e competitividade e o campo como lugar 

do atraso, ignorância e rotina. (MENDONÇA, 1997, p. 9). 
 

Era preconizada a vida rural como um lugar natural, cheio de paz e sossego, que o 

brasileiro, supostamente seria vocacionado para o trabalho agrícola poderia tirar da terra o seu 

sustento e contribuir para o crescimento do país. Nesse sentido, a cidade seria um lugar de 

competição e artificialidades. O discurso ruralista defendia o crescimento da pátria por meio da 

agricultura e não da industrialização e do “inchaço” da cidade.  

O ideário ruralista estampava o pensamento anti-urbano, que tinha como base a 

exaltação das “vantagens naturais” da vivenda rural e veiculava o pessimismo da vida 

“artificial” na cidade e para os ruralistas, a vida citadina destruía o “mutualismo natural” do 

homem, assim, o urbanismo, supostamente provocaria a degeneração e desintegração social, o 

que seria, nesse entender, o princípio do declínio da civilização. Num discurso em que se pode 

perceber certa romantização da pobreza, a vida no campo era apresentada como vida produtiva 

e feliz, enquanto que nas cidades, crianças e jovens, seriam “parasitas” (TORRES apud 

FRAGA, 1933).  

Por intermédio do Serviço de Informação Agrícola, do Ministério da Agricultura, eram 

publicados vários livretos e periódicos, além de peças teatrais, onde valorizava-se os modos 

simples de vida rural, em oposição à “agitação e perversão” da cidade. No entanto era comum 

o paradoxo em que a cidade era vista como um lugar “adiantado” em detrimento ao “atraso” 

das zonas rurais. 

O movimento ruralista aglutinou intelectuais e políticos agregados em agências públicas 

e privadas que se propuseram a fazer valer a vocação agrícola nacional preconizada, 
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principalmente, por Alberto Torres. A ideia forjada no pensamento de Alberto Torres, a partir 

da noção de que o Brasil teria uma vocação agrícola, saiu do campo das ideias e virou ação. O 

ruralismo brasileiro teve em Alberto Torres uma espécie de mentor intelectual. 

 

Alberto de Seixas Martins Torres [...] foi um jurista, político e escritor fluminense. 

Nasceu em Porto das Caixas - Itaboraí – RJ. Ingressou na Faculdade de Direito em 

São Paulo em 1882, e concluiu seu curso em Recife em 1885. [...], o político 

fluminense era conservador, assim como seu discípulo Oliveira Viana. Era 

abolicionista e lutava pela República. Foi deputado estadual e federal, Ministro da 

Justiça, Presidente do Estado do Rio de Janeiro (1897-1900) e ministro do Supremo 

Tribunal Federal. (IGLESIAS, 1982 apud ECAR, 2017, p. 34). 

 

O pensamento de Alberto Torres foi um sustentáculo do discurso ruralista e subsidiou 

também ações, práticas e políticas públicas. Alberto Torres foi talvez o mais prestigiado 

intelectual brasileiro que defendeu a “vocação agrícola brasileira” como saída para os 

problemas brasileiros do período. Ao seu ver, era necessário haver uma organização nacional 

em torno desse ideário, mas pautada na policultura e na educação popular a fim de explorar o 

potencial do povo e da terra. No entendimento de Alberto Torres, os brasileiros e não os 

estrangeiros, deveriam ser preparados para essa organização. 

Num viés nacionalista, Alberto Torres foi uma figura de destaque do ruralismo 

brasileiro. Dentre os principais livros escritos por Alberto Torres estão O problema nacional 

brasileiro e A organização nacional, publicados em 1914 pela Imprensa Nacional (PINHO, 

2007). Segundo a Autora, os livros de Alberto Torres tiveram forte impacto, e compunham o 

acervo daqueles que, “nas décadas de 20 e 30, queriam se dedicar à tarefa de pensar a nação. 

Portanto, cada um desses textos, desses retratos do Brasil, faz, explícita ou implicitamente 

referência a vários outros” (PINHO, 2007, p. 9). 

Desde o início do século XX Alberto Torres já se preocupava com o problema da 

educação, teve um “importante papel nos rumos do ruralismo pedagógico brasileiro” (FIORI, 

2002, p. 234) e considerava o homem do campo e a vida campal muito importantes para os 

destinos do Brasil. Ele “desbravou uma nova linha de reflexão no nacionalismo brasileiro, [...] 

denuncia a miséria do povo brasileiro, provocada principalmente pela insuficiente produção 

agrícola do país, o atraso e a desorganização social e aponta a precariedade da educação” 

(FIORI, 2002, p. 237).  

Ao pensar o Brasil e seus problemas, Alberto Torres concluía que “este Estado não é 

uma nacionalidade; este país não é uma sociedade; esta gente não é um povo. Nossos homens 

não são cidadãos, não são pessoas, não são valores. Tudo quanto por eles se faz, é dar-lhes má 

e insuficiente instrução” (TORRES, 1933, p. 297 apud FIORI, 2002, p. 237). Foi apropriado 
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pelo movimento ruralista a ideia de que a falta de educação pragmática do trabalhador do campo 

seria uma das principais causas do atraso do país.  

 Desse modo, para Alberto Torres, o povo brasileiro estaria desajustado, desintegrado e 

desarticulado o que impossibilitava, ao seu ver, a constituição da unidade nacional. “Alberto 

Torres pensou a nação como um organismo cujo desenvolvimento dependia da evolução e da 

ação integrada de suas partes, que seriam constituídas pelos diversos setores da população 

nacional, cada qual em um papel essencial na construção de uma grande nação” (PINTO, 2010, 

p. 174). Para Alberto Torres, dentre os papéis do Governo, estaria o de fornecer a educação ao 

povo. De acordo com Pinto (2010, p. 117), o programa de reforma proposto por Alberto Torres 

contemplou “o desenvolvimento da agricultura, a preservação dos recursos naturais e a reforma 

agrária”. 

No entanto cabe ressaltar que os discursos ruralistas encontrados nas fontes do período 

recortado, a questão da reforma agrária não era recorrente. Era veiculada frequentemente a ideia 

de que por meio da educação da população rural se tiraria o Brasil do “atraso”, geralmente, sem 

tocar na questão dos latifúndios e da reforma agrária. Nesse sentido, a educação deveria se 

destinar a formar o povo e, deste modo, construir a sociedade e nação brasileira, assim, deveria 

oferecer elementos básicos para sua ação sobre a terra, principalmente, um saber técnico e 

racional sobre o trabalho rural.  

Segundo Pinho (2007) a imagem de Alberto Torres como principal defensor e 

articulador intelectual do ruralismo sobreviveu a sua morte. Para a autora a imagem em que 

Alberto Torres teria sido pouco valorizado e lido antes de sua morte ao acreditar que a “imagem 

de gênio injustiçado, que se sacrificou por seu país, mas foi incompreendido em seu tempo” 

(PINHO, 2007, p. 14, grifo da autora) foi uma construção que teria se iniciado pelo próprio 

Aberto Torres, adotada e alimentada por seus seguidores nas décadas posteriores.  

Alberto Torres teria tentado suicídio, o fato foi abordado pelo jornal curitibano A 

Republica de 27 e março de 1913, mas, veio a falecer aos 51 anos de idade, vítima de câncer, 

em 1917 (A Republica, 30, mar. 1917). Menos de dois meses depois de sua morte, este mesmo 

jornal declarou Alberto Torres imortal (A Republica, 8 maio, 1917). 

De acordo com Ecar (2017, p. 34), “Torres tornou-se, após sua morte, um mito venerado 

por intelectuais, cientistas e políticos, sendo que, das várias leituras sobre Torres, uma 

relaciona-se à educação e à valorização do trabalhador nacional” (grifo da autora). A autora 

lembra que, apesar de Alberto Torres em sua obra A Organização Nacional, “não tenha se 

aprofundado no tema da educação ou do ensino, ele buscava compreender e apresentar 

sugestões para o problema do Brasil, ao seu ver, fruto da falta de organização interna” (ECAR, 
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2017, p. 34, grifo da autora). Alberto Torres considerava o mundo rural de grande importância 

e ao seu ver, deveria ser o trabalhador brasileiro que deveria tirar da terra o seu sustento e não 

o imigrante estrangeiro (FIORI, 2002).  

Depois de mais de uma década da morte de Alberto Torres foi fundada a Sociedade dos 

Amigos de Alberto Torres (SAAT), que defendeu e divulgou o discurso de seu patrono. A 

SAAT foi fundada em 1932 no Rio de Janeiro, com núcleos regionais e estaduais “para analysar 

e propagar as idéias e ensinamentos do sociólogo brasileiro” (Correio da Manhã, p. 8, 20 nov. 

1932). Cerca de cinquenta fundadores, dentre eles, Ari Parreiras, Cândido Mota Filho, Juarez 

Távora, Plínio Salgado e Ildefonso Simões Lopes, faziam parte da SAAT. Em seu processo de 

expansão, a Sociedade criou núcleos regionais em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, 

Pernambuco, Goiás e São Paulo. O Jornal do Brasil noticiou a sua criação e revelou o critério 

de participação na referida sociedade. 

 

Acaba de ser constituída [...], a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres. Destina-se 

essa sociedade a zelar pela obra do ilustre sociólogo, comentando, estudando, 

interpretando o pensamento do seu patrono, e bem assim procurando publicar os livros 

que ele deixou ineditos. É condição para fazer parte da sociedade ter produzido algum 

volume, estudo ou artigo sobre o escriptor ou alguns de seus livros.  

A lista dos fundadores da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres é numerosa. [...]21 

(Jornal do Brasil, p. 5, 20 nov. 1932). 

 

 

Diversos jornais publicaram artigos com louvores à criação e às ações da Sociedade dos 

Amigos de Alberto Torres (Jornal do Brasil, 20 nov. 1932; Correio da Manhã, 20 nov. 1932; 

Diário de Notícias, 22 nov,1932), além de outras fontes (POSADA, 1937; TEIXEIRA, 1993). 

Essa Sociedade promovia estudos que eram divulgados nacionalmente, por meio de 

Conferências, Congressos, Semanas Ruralistas,22 fundação de clubes agrícolas escolares e 

publicações que reforçavam e difundiam o pensamento de Alberto Torres. Vários intelectuais 

e políticos brasileiros23 compunham a corrente ruralista ao defender, portanto, a ideia de que o 

povo brasileiro era vocacionado para a vida e o trabalho rural. Tal Sociedade foi dissolvida em 

1945, no entanto antes que isso acontecesse, pautada na chamada “vocação agrícola brasileira”, 

                                                            
21 Optou-se por transcrever literalmente os enunciados oriundos das fontes de pesquisa, ou seja, as palavras e outras 

expressões linguísticas não foram atualizadas para a atual norma culta da língua portuguesa, preservando-se a 

grafia tal como a fonte apresenta. 
22 As Semanas Ruralistas eram eventos realizados principalmente, no intuito de vulgarizar as técnicas agrícolas e 

o ideário ruralista. A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres realizou a primeira Semana Ruralista Brasileira, 

em Itanhandu-MG de 13 a 20 de julho de 1934. Antes da Primeira Semana Ruralista em Goiás, o evento foi 

realizado também em: Ponte Nova, Lavras, Belo horizonte, e Itajubá, em Minas, Franca em São Paulo, Juazeiro 

no Ceará, Jatobá e Recife em Pernambuco, Feira de Santana na Baía e Teresina no Piauí (Correio Oficial, 20 set. 

1935). 
23 Dentre eles: Belisário Pena, Plinio Salgado, Raul de Paula, Juarez Távora, Feliz Pacheco, Edgar Teixeira Leite, 

Anna A. C. de Mendonça, dentre outros (PINHO, 2007). 
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defendida pelo seu patrono, a SAAT, movimentou o ideário com diversas ações ruralistas por 

todo o país. 

Outra organização civil e privada que também contribuiu para a difusão do pensamento 

ruralista e o desenvolvimento de ações educativas assim compreendidas foi a Sociedade Luiz 

Pereira Barreto (SLPB), fundada em 1935. Essa Sociedade era dirigida por Chiquinha 

Rodrigues (1896-1966), personagem em destaque no que tange ao ruralismo brasileiro (O 

Estado, 14 jan. 1935, REIS, 2006). Foi professora, política e jornalista e militante do ensino 

rural em 1933 a Bandeira Paulista de Alfabetização.24 Foi eleita deputada estadual (1936), 

ficando por um ano, até o decreto do Estado Novo; entre 1945 e 1946, foi prefeita de Tatuí/SP, 

uma das primeiras mulheres prefeitas no Brasil e escreveu livros didáticos (SCHUMAHER; 

BRASIL, 2000). A professora Chiquinha Rodrigues ministrava conferências em diversas 

modalidades de eventos ruralistas (Jornal do Brasil, 16 abr.1935). 

A SLPB atuava mais ou menos conforme a SAAT, com objetivos também semelhantes, 

no entanto, com atuação mais voltada para o Estado de São Paulo (ECAR, 2017). No entanto, 

a SLPB fundava e dava subsídio à manutenção de clubes agrícolas e realizava outras ações 

ruralistas, mas não apenas em são Paulo. Há indícios da atuação nacional da SLPB na edição 

de 28 de outubro de 1941 do jornal A Manhã, Rio de Janeiro, que noticiou que a esta Sociedade 

havia promovido “[...] 25 semanas ruralistas no país, distribuiu 800 quilos de sementes de 

hortaliças entre os escolares; fundou 85 clubes agrícolas no país” (p. 4, 28 out. 1941). Já em 31 

de dezembro de 1941, em matéria assinada por Chiquinha Rodrigues, no jornal A notícia, de 

Joinville, afirmou que a SLPB havia fundado e orientado mais de 80 clubes agrícolas no Brasil, 

o que mostra que sua ação se expandiu para além do território paulista. 

Outro agente de grande importância histórica no movimento ruralista foi Sud Mennucci, 

político, professor e intelectual paulista, apoiador da educação rural que é considerado 

personagem principal na defesa e nas ações de ruralização do ensino. Sud Mennucci ocupou 

por três vezes a Direção Geral da Instrução Pública em São Paulo (1931/1932, 1933, 

1943/1945) onde coordenou seus mais significativos projetos de educação rural: 

 

[...] as Escolas Normais Rurais – com objetivo de formar professores adequadamente 

para o campo; Escolas Rurais – escolas fixadas no meio rural e com um currículo 

diferenciado; e os Clubes Agrícolas Escolares – instituições anexas às escolas que 

colaboravam com a disseminação de cultura rural em diversas escolas, inclusive nas 

instituições situadas na cidade [...]. (FONSECA, 2013, p. 1). 

                                                            
24Bandeira fundada pelo Decreto nº 23.504, de 27 de novembro de 1933. fonte: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-23504-27-novembro-1933-559220-publicacao 

original-81306-pe.html 
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A professora goiana Amália Hermano (1993) ajudou a traçar um quadro aproximado do 

interesse de Sud Mennucci pela educação rural ao informar que, mesmo antes da fundação da 

SAAT (1932), o professor Sud Mennucci havia pronunciado uma série de palestras intitulada 

A crise Brasileira de Educação posteriormente publicada em livro, em que expôs o que 

considerava a melhor maneira se difundir o ensino primário no Brasil. Mennucci havia também 

participado da fundação do Centro do Professorado Paulista, criado em 1930, entidade que 

presidiu de 1931 a 1948.  

O professor Thales de Andrade foi outro agente relevante no que tange ao ruralismo. 

Ele foi o pioneiro na escrita de literatura infantil brasileira. O professor Thales de Andrade 

“escreveu livros direcionados ao público infantil, [...] entre os anos vinte e trinta, do século 

passado. Entre as suas obras mais conhecidas figuram: Saudade; Itaí, O Menino das Selvas; e 

Encanto e Verdade” (HILSDORF; ALEXANDRE, 2013, p. 131). Seus escritos, em grande 

parte, atendiam aos anseios dos ruralistas brasileiros.  

Durante as primeiras décadas do século XX, seus livros veiculavam entre os pequenos 

leitores o discurso ruralista que apresentava o campo e a vida rural como o caminho para a 

felicidade do brasileiro. A Filha da Floresta - contra a devastação das matas (1919), visava 

estimular nas crianças ao amor pela vida campestre e pela natureza, em especial a proteção das 

matas e das fontes de água. Em Tales de Andrade: representações de Brasil, André Vale (2006) 

pondera que A Filha da Floresta deu início a uma série de livros chamada Encanto e Verdade, 

todos de cunho ruralista, escritos pelo autor. Já o livro Saudade, que foi “escrito em 1917 e 

publicado em 1919 conta, até os dias atuais, com mais de noventa edições” (VALE, 2006, p. 

11) e segundo o autor, até na década de 1930, esse livro já tinha sido editado mais de trinta 

vezes.  

A pesquisa destacou também, algumas das professoras que divulgaram as ideias 

ruralistas com seu trabalho. A professora Noêmia de Saraiva de Mattos Cruz25 foi formada pela 

Escola Normal da Praça da República, a professora exerceu o magistério na década de 1910 e 

em 1920 pediu demissão; voltou ao magistério em 1932 (ECAR, 2017).  

Quando Sud Mennucci dirigia o Ensino de São Paulo em 1932, convidou a professora 

Noêmia para trabalhar no recém-criado Grupo Escolar de Butantan, que foi fundado com a 

finalidade da instalação da Escola Primária Rural (CRUZ, 1936). Segundo a professora Noêmia 

(1936), ela se viu diante da terra e das crianças, o que a fez procurar por iniciativa própria a 

                                                            
25Para ler sobre a professora Noêmia Saraiva de Mattos Cruz e também sobre as atividades desenvolvidas no 

Clube Agrícola do Grupo Escolar de Butantan, veja (ECAR, 2016, 2017). 
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experimentar com seus alunos o Ensino Rural. Para tal, a professora montou seu programa de 

estudo. Noêmia Cruz (1936) relatou que ao traçar um plano de estudo onde pudesse aprender 

teoria e, principalmente prática, passou a frequentar cursos nos diversos departamentos da 

Secretaria da Agricultura. Segundo ECAR (2017, p. 10), a professora Noêmia “fez cursos rurais 

[...] no Instituto Biológico de Defesa Agrícola; na Diretoria de Indústria Animal; no Horto 

Florestal da Cantareira; na Escola Agrícola Luiz de Queiroz; no Instituto Agronômico de 

Campinas; e na Fazenda Experimental Santa Elisa, [...]”. A professora Noêmia fundou e dirigiu 

o Clube Agrícola do Grupo Escolar e Butantan e escreveu A Educação Rural (1936), livro 

prefaciado pelo educador Sud Mennucci, que contém relatos de experiências nas atividades 

agrícolas que foram desenvolvidas com as crianças do clube que dirigia. A professora Noêmia 

também participou do VIII Congresso Brasileiro de Educação, que ocorreu em Goiânia em 

1942.  

A professora Ruth Ivoty Torres da Silva escreveu o livro A Escola Primária Rural, com 

a primeira edição em 1951 e segundo Werle (2013), o livro foi vendido em várias partes do país 

e recebeu em 1966, um “apoio significativo decorrente de acordo assinado pelo governo 

brasileiro e a Ajuda para o Desenvolvimento Internacional (United States Agency International 

Development- USAID)” (WERLE, 213, p. 776). Segundo a pesquisadora tal apoio possibilitou 

a distribuição gratuita do livro da professora Ruth a todas as bibliotecas do Brasil. 

O referido livro abordou temas como a terra, o homem e as atividades rurais e defendia 

a suposta necessidade da formação da mentalidade ruralista nas crianças. A professora Ruth 

Ivoty também pontuou sobre os clubes agrícolas escolares. O livro traz exemplos de atividades 

rurais a serem desenvolvidas nas diferentes séries do ensino primário, que incluía sugestões 

para o desenvolvimento das atividades nas escolas isoladas e nos grupos escolares.  

Amália Hermano Teixeira, também era uma professora ruralista, considerada precursora 

do ruralismo pedagógico em Goiás (Revista de Educação, n. 22, Jan. 1946).   A professora foi 

normalista na Escola Normal Oficial de Goiás em 1935 e trabalhou nesta mesma escola, de 

1938 a 1944, depois de ser aprovada em concurso, como professora de Geografia (CURADO, 

2016). Amália Hermano escreveu diversos livros, dentre eles, O curioso caso da Escola Normal 

Oficial (1946), que traz também relatórios que expõe conflitos ocorridos durante a sua 

experiência como dirigente do Clube Agrícola General Couto Magalhães, fundado e dirigido 

por ela, com as normalistas, na Escola Normal Oficial, em 1943. 

Amália Hermano Teixeira foi Política Liberal influente em Goiás, que articulou entre 

os espaços políticos e ocupou diferentes cargos ligados ao poder vigente. Ela foi secretária da 

Imprensa Oficial do Estado, também, colaboradora com a Revista Oeste (1942-1945) e dirigiu 
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a Revista de Educação, de 1958 a 1963. Discípula de Alberto Torres, difundiu o ruralismo pelos 

diversos meios de comunicação em que teve acesso.  

Amália Hermano foi normalista pela Escola Normal Oficial de Goiás em 1935, onde 

depois de concursada professora de Geografia. Fez curso de extensão no Rio de Janeiro para se 

capacitar na fundação de clubes agrícolas escolares em Goiás (TEIXEIRA, 1946, 

NEPOMUCENO, 2015). A professora Amália Hermano fundou e dirigiu o Clube Agrícola 

Escolar Couto Magalhães, anexo na Escola Normal Oficial (PINTO, 1945; TEIXEIRA, 1946).  

A professora escreveu livros, dentre eles: O curioso caso da Escola Normal Oficial (1946) e 

Perfis: pessoas que marcaram minha vida (1993). 

Para estes professores, a educação era fator decisivo para que o Brasil pudesse 

potencializar todas as riquezas contidas em suas férteis e vastas terras. Neste sentido, defendiam 

escolas rurais, com educação rural e os professores, por sua vez, preparados para instruir nas 

mais variadas necessidades da vida rural e ainda oferecer condições para que as crianças das 

zonas rurais pudessem aprender a ler, escrever e contar. Sobressai, nesta concepção, a 

identificação do papel salvador da escola na medida em que os ruralistas atribuíam à escola a 

responsabilidade pela fixação do homem ao campo e, portanto, pela contenção do êxodo rural 

àquela altura (anos 1940 e 1950, especialmente) esvaziava as zonas rurais e enchia as cidades.  

Culpava-se, então, o camponês pela situação a qual o país passava, como se ele estivesse 

sendo atraído pelas “ilusões das cidades”, enquanto que, percebe-se que este estava sendo 

“empurrado” não apenas pela falta de condições de vida digna no campo, mas, também pela 

violência no campo, promovida em especial pela “concentração fundiária, a grilagem, a 

violência no campo, a miséria e a fome, com a consequente degradação das condições de vida 

dos trabalhadores rurais” (SILVA, 2010, p. 17). Segundo a autora, estaria presente uma 

educação distanciada das necessidades dos interesses do público rural que estimularia a retirada 

para os centros urbanos. 

Nesse âmbito foi atribuída à escola o papel de “redentora da pátria”. Para evitar 

problemas de ordem político-social, na tentativa de contenção ao inchamento das cidades e 

fixação do homem ao campo, atribuiu-se à educação a responsabilidade de forjar lavradores 

com apego à terra. Era da cidade que se traçava os projetos de educação para zonas rurais. 

Segundo Costa (2017, p. 47 – 48, grifo do autor), o “[...] ruralismo pedagógico, tinha o firme 

propósito de manter o homem no meio rural, mantendo a produtividade agrícola e a oferta de 

mão de obra para o campo, simultaneamente com o atendimento dos interesses da oligarquia 

urbana”.  Para os ruralistas, a fixação do homem ao campo garantiria a ordem social nas cidades. 
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1.2 O ruralismo pedagógico, a escola rural e a educação rural 

 

Nos anos 1930 e 1940 o êxodo rural se tornou notório da sociedade brasileira, ou seja, 

um fenômeno visto com problema econômico, político e social que era necessário enfrentar 

para que o país progredisse. O agrônomo Honorato de Freitas, em artigo publicado no Correio 

da Manhã, de 13 de fevereiro, de 1949 revelava que a problemática ganhava maior visibilidade 

e que segundo a visão ruralista era necessário enfrentá-la. Conforme se lê: 

 

O problema da educação rural no Brasil começa a preocupar os nossos educadores e 

aos homens de governo, o que registramos com satisfação, dado que participamos da 

corrente que julga ser esta uma grande e palpitante questão nacional de grande 

oportunidade[...], pois que o fenômeno da urbanização exagerada se é fato entre nós, 

não é desconhecido de países como os Estados Unidos e muitos outros, com uma 

diferença: nós ainda não nos aparelhamos para fixar os nossos habitantes rurais nem 

lhes oferecemos seduções no seu habitat como fazem os outros. (FREITAS, 1949, p. 

7, grifos no original). 

 

De acordo com esse raciocínio, tais seduções ao campo poderiam ser vencidas com o 

aparelhamento do meio rural com instituições de educação, saúde e melhores qualidades de 

vida no campo, para competir com os atrativos das grandes cidades que cresciam com a 

industrialização. Neste sentido, o discurso ruralista assentou-se em uma operação discursiva de 

desqualificação do campo e de seus habitantes bem como de seus saberes e modos de vida. 

Emblemático desta perspectiva, a percepção da professora Noêmia Cruz era das zonas rurais 

como “espetáculo desolador [...]: miséria, ignorancia, doença!” (CRUZ, 1936, p. 18, no 

original). 

Ao valer-se da estratégia de desqualificação dos modos de vida da população rural, o 

discurso ruralista validava a necessidade de intervenção estatal, particularmente, para reforçar 

“os poderes” da educação.  

 

A misera vivenda do nosso homem do campo – casa sem janelas, chão batido a 

cozinha escura e cheia de fumaça, misturada com o quarto de dormir, o terreno em 

volta do casebre sujo e mal cheiroso – tudo isso será transformado em uma casinha 

simples e arejada, cheia de luz e de alegria, onde as flores darão perfume e encanto á 

vida dos seus habitantes. Saberá o valor da escola e acatará os conselhos do medico. 

Procurará instruir-se e desejará progredir. (CRUZ, 1936, p. 19). 

 

Na visão ruralista seria preciso atingir a população rural como um todo e não somente 

os escolares. Nesse âmbito era ressaltada a inoperância dos sistemas de educação e assistência 

social estatais e apontada a solução ruralista como saída redentora. Vários dispositivos de 

educação foram inscritos no esforço “civilizador” dos ruralistas brasileiros. Por meio de tais 
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dispositivos, esperava-se atingir a população rural em suas variáveis etárias (por exemplo, os 

clubes agrícolas eram recomendados para a educação ruralista das crianças, assim como as 

Semanas Ruralistas se ocupavam dos adultos) e culturais. O agrônomo Honorato de Freitas, em 

artigo publicado no jornal do Rio de Janeiro, A Manhã, de 21 de abril de 1946, ao falar sobre a 

Semana Ruralista que aconteceria em Cordeiro, no estado do Rio de Janeiro afirmou: 

 

Para quem se dispõe a caminhar as terras do Brasil rumo da hinterlândia, não será 

dificil apontar as deficiências que se verificam quer no aparelhamento da 

administração pública, quer no abatido elemento humano, [...] algumas medidas 

tendentes a melhorar a mentalidade das populações rurais. [...] através dos Clubes 

Agrícolas, numa campanha de larga projeção nas escolas públicas, grupos escolares, 

entidades ruralistas, etc., por meio de Semanas Ruralistas, Exposições Regionais, 

programas de rádios e filmes cinematográficos, especificamente feitas para as classes 

rurais. (FREITAS, 1946, p. 10, grifos no original). 

 

É neste cenário que a educação rural ganhou relevância e status de salvadora da pátria 

a partir da apropriação do ideário ruralista pelo emergente campo educacional brasileiro e pelo 

aparelho de Estado. Vários autores (PRADO, 1995; BEZZERA NETO, 2003; WERLE, 2013) 

definem esta apropriação sob a insígnia ruralismo pedagógico. Segundo Bezerra Neto (2003, p. 

11), “o termo ruralismo pedagógico foi cunhado para definir uma proposta de educação do 

trabalhador rural que tinha como fundamento básico a ideia de fixação do homem no campo 

por meio da pedagogia”. Já Prado (1995, p. 6) ressalta o caráter ideológico do ruralismo 

pedagógico e afirma que os discursos e práticas ruralistas “consistiam na defesa de uma escola 

adaptada e sempre referida aos interesses e necessidades hegemônicas”. 

O núcleo essencial do ruralismo pedagógico consistia em uma crítica ao modelo escolar 

vigente então no Brasil, qual seja, um tipo de escola livresca que era vista pelos ruralistas, como 

apartada das necessidades da vida prática e das necessidades postas pelo meio onde viviam as 

crianças. Esta critica ruralista referia-se ao privilégio de um currículo escolar centrado nos 

saberes e conhecimentos necessários a vida urbana, nesse entendimento, distanciado das 

necessidades do meio rural, o que resultava perceber que as escolas rurais seriam rurais tão 

somente por sua localização no espaço externo as cidades. 

No interior do confronto urbano-rural, que era um dos pilares motivação do movimento 

ruralista, a escola que se tinham, seria uma escola urbana nos seus conteúdos, métodos de ensino 

e objetivos. A crítica ruralista questionava (e duvidava) da capacidade deste tipo de escola como 

suporte para a melhoria nas condições de vida e trabalho das populações rurais, que segundo os 

ruralistas, essa escola desconsiderava o meio e suas necessidades. De acordo com esse 

pensamento, era preciso instrução diferenciada, voltada especialmente para as populações 
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rurais para minimizar os problemas rurais, já que “o mau lavrador é, em geral, produto do baixo 

grau de cultura, da falta de conhecimentos adequados e de assistência” (VIEIRA, 1959, p. 103). 

Como se lê no enunciado abaixo, formulado pela professora Ruth Silva (1957), em seu 

livro A escola Primária Rural, em que afirmou a predominância do modelo de escola livresca 

e se realçou os impactos desse tipo de ensino sobre o projeto de ocupação territorial. O discurso 

destaca que, em função da educação teórica e livresca, o meio social brasileiro seria inadequado 

ao saber técnico do imigrante europeu: “A instrução tem sido especulativa e literária, com falta 

de preparo do homem para o trabalho próprio e conveniente acresce que as regras e os costumes 

empíricos, que formava o saber técnico do lavrador europeu, vem sendo esquecidos por serem 

impróprios ao meio” (SILVA, 1957, p. 25) 

E nesse âmbito emergiu a responsabilização da escola sobre a fixação do homem à terra 

em uma construção discursiva que atribuía a uma suposta falta de educação da população rural 

a culpa por sua própria miséria e, no limite, pelo “atraso” econômico e cultural do Brasil.  

Ao não questionar a propriedade da terra, o discurso ruralista centraliza nos sujeitos 

rurais a causa das condições de vida precárias das zonas rurais que, supostamente provocaria a 

fuga dos campos. Ao mesmo tempo, o ruralismo elaborava uma discursividade de valorização 

e vitimização do trabalhador rural sem chegar, contudo, a uma crítica do modelo político e 

social brasileiro pautado na desigualdade econômica e cultural. Como nas palavras de Silva 

(1957, p. 35): “O anônimo e desassistido trabalhador rural que, assim mesmo, ainda fornece os 

elementos básicos de nossa subsistência e, verdade histórica, tem mantido em equilíbrio a 

situação econômica de nossa terra”.  Esta forma de ver, o trabalhador rural permitia que o 

discurso ruralista colocasse o Estado Nacional como responsável por oportunizar condições 

básicas para a superação dos problemas rurais. A crítica ruralista sobre a precariedade da vida 

rural recaía sobre a ação estatal que vinha sendo realizada. No entanto o discurso era geralmente 

ligado à educação do campesinato e não à questão agrária. Jorge Pinto Lima, veterinário e 

técnico do SIA, no livro de n. 3 da série Clubes Agrícolas, escreveu sobre A educação primária 

nas zonas rurais do Distrito Federal e afirmou:  

 
O levantamento do nível educacional das zonas rurais é uma necessidade de ordem 

geral, no Brasil. Educação elementar moderna, rede escolar mais densa, prédios e 

aparelhamentos adequados, mais assistencia aos alunos, professores habilitados em 

cursos especiais [..] A essa necessidade geral, amplamente reconhecida e debatida em 

congressos de educação [...] – a dificuldade de acesso, o pauperismo, a carência de 

recursos para o ensino, o horror do mestre à escola rural [...]. (LIMA, 1947, p. 3). 
 

A escola rural em condições precárias e nada atraentes e a ausência de condições 

mínimas de sobrevivência no campo foram atribuídas a ausência de Estado nesta dimensão da 
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vida nacional. O professor rural não tinha condições dignas para o trabalho, o ambiente hostil 

e baixos salários, o que não atraía nenhum pouco os profissionais. O ensino à crianças da zona 

rural ficava na maioria das vezes por conta de seus familiares, que, em alguns casos contavam 

com o serviço de um mestre-escola e outras vezes o alfabetizador era um familiar, então era 

grande o número de analfabetos nas zonas rurais. 

Os ruralistas, então, mobilizavam o Estado a criar uma estrutura de escolas que seriam, 

nesta visão, capazes de deter o êxodo rural. Os professores, em especial, foram objeto de 

intensos e recorrentes debates e uma das maiores preocupações do ruralismo pedagógico.  

Os ruralistas questionavam que geralmente as professoras que iram para as escolas 

rurais não estavam aptas à vida do campo, muito menos a conviver com presteza com as 

peculiaridades do meio (ABE, 1944). De acordo com a fonte, o professor rural deveria pensar 

conforme a comunidade rural. Neste sentido, um enfoque recorrente, porém, recaía na formação 

de professores primários. A professora goiana Floraci Artiaga Mendes (1946, p. 25), por 

exemplo, em artigo publicado na Revista de Educação, n. 29/30 de ago. set. daquele ano, 

escreveu: “o normalista da cidade não seria bom professor rural, porque estaria sempre 

entediado da vida do campo contando os dias de voltar para a cidade”. Logo, a professora 

lembrou que isso dificultaria um suposto avanço da educação rural. Também o agrônomo 

Honorato de Freitas abordou o assunto em artigo no Correio da Manhã, no Rio de Janeiro em 

13 de fevereiro de 1949, ao destacar sobre educação rural afirmou que  

 

Antes de qualquer consideração em torno do problema em si, urge atentar bem para a 

necessidade de instalar Escolas Rurais capazes de prestar um duplo serviço, isto é, um 

tipo de escola em que o aluno [pobre] encontre instrução e educação rural, isso quer 

dizer, onde houver um aglomerado de população [pobre], aí instalar-se-á uma escola 

ruralizada, provida com professora que, além do diploma, tenha conhecimentos 

especializados dêsse tipo de ensino. (FREITAS, 1949, p. 7). 

 

 

Cabe nesse âmbito ressaltar que o homem do campo sofria com a falta de recursos, de 

saúde e de educação e precisaria mais que da escola, do professor e do ensino para minimizar 

esses problemas. Ou seja, urgia propostas de ações sociais que pudesse atender as reais 

necessidades da criança e do adulto das zonas rurais. No entanto, no discurso ruralista, o 

ruralismo pedagógico poderia mudar o rumo da civilização. 

 

Na formatura da primeira turma de normalistas rurais, Mennucci foi convidado a 

proferir a palestra de conclusão do curso em homenagem às novas professoras. Na 

ocasião, apontou que o projeto de ruralização da educação estava posto em prática e 

que esse movimento tinha tamanha força que poderia alterar o rumo da civilização. 

(FONSECA, 2013, p. 1). 
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Entre estas condições básicas que o Estado devia promover para a fixação do homem 

ao solo, a educação rural foi alçada ao primeiro plano. Por isso, o êxodo rural, portanto, deveria 

ser resolvido no âmbito da educação e, especialmente, da escolarização pública e estatal. Foi 

atribuída à escola primária a responsabilidade de atuar na contenção do êxodo rural.  

Para tanto, as escolas rurais deveriam transformar-se em um centro de difusão ruralista. 

Os clubes agrícolas seriam um desses dispositivos que anexos à escola primária viria contribuir 

para o alcance deste intento.  

Esta proposta foi apropriada por diversos intelectuais e instituições atuantes no campo 

da educação escolar brasileira. De acordo com esse pensamento, era preciso instrução para 

minimizar os problemas rurais, já que para os ruralistas a falta de instrução produziria o mau 

lavrador (VIEIRA, 1959, p. 103). Segundo José Anastácio Vieira (1958), os clubes agrícolas 

escolares seria uma das medidas de difusão de tais conhecimentos e assistência, que poderia 

forjar lavradores com técnicas “modernas”, que fomentaria a produção agrícola. 

A Associação Brasileira de Educação (1940) aderiu ao discurso ruralista e, assim, 

acabou por compartilhar (e reforçar) as percepções e entendimentos ruralistas sobre as 

populações rurais brasileiras e sua educação e igualmente viu na educação rural a solução para 

os problemas nacionais. É disto que trata o Comunicado publicado em 10 de janeiro de 1936 

no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, e republicado em 22 de fevereiro do mesmo ano no 

Correio Oficial de Goiás. Como pode-se ler: 

  

O êxodo rural no Brasil já constitue (sic) um fenômeno sensível [...]. Representa esse 

fato uma verdadeira aberração, considerando que o país luta com a falta de braços e 

vive, apesar disso, do que produzem os campos que abastecem os mercados internos 

e concorrem com a quase totalidade das riquezas exportadas. Um dos meios de deter 

e prevenir o surto das migrações do hinterland para os centros consumidores é tornar 

a escola primaria um forte núcleo de atuação ruralista [...]. As instituições peri-

escolares e, sobretudo, os Clubes Agricolas Escolares são os órgãos mais eficientes 

dessa atuação socializante em benefício da comuna sertaneja. (ABE, 1936 p. 12, grifo 

no original).  

 

Em outro escrito, a ABE (1944) recomendava que o ensino primário rural deveria 

condicionar-se às peculiaridades regionais e atingir a mentalidade da população infantil local, 

ao fornecer esclarecimentos que serviriam para o aprimoramento de técnicas utilizadas nos 

trabalhos agrários. De acordo com a fonte, o ensino rural deveria ser adaptado “a princípios 

pedagógicos”, para que se conseguisse “arrancar da população rural escolar o empecilho da 

rotina” (ABE, 1944, p. 77).  
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O papel da escola rural e seu lugar estratégico na formação de uma força de trabalho 

apta e disposta a aceitar o discurso ruralista foi tratado por ideólogos e professores ruralistas, 

como a professora Noêmia Cruz (1936, p. 16-17), que afirmou que 

 

A escola tem a obrigação de preparar a criança para a vida, educando seu coração no 

amor a Deus, á Patria e aos seus semelhantes, ilustrando o seu espírito para facilmente 

resolver os múltiplos problemas da sua subsistencia e defesa de sua saude, 

disciplinando suas atividades para ser parcela inteligente e vitoriosa na coletividade 

humana.  

 

Portanto, nesse discurso, caberia à educação rural e, em particular, a escola rural 

“colaborar pelo melhoramento permanente da vida rural, tornando-a mais agradável [...]; fazer 

a propaganda, na comunidade rural, da vivenda bonita, alegre e higiênica e dos hábitos e noções 

necessários á (sic) preparação da concorrência sanitaria [...]” (SAAT, 1933, p. 2).26  

Nesse sentido, a escola rural teria a educação global a fim de moldar, ruralizar, 

nacionalizar, higienizar, moralizar, racionalizar e alfabetizar. Assim, a criança aprenderia 

na prática as ações e comportamentos que a mesma exerceria na sociedade quando se tornasse 

adulto. Percebe-se que o foco não estava na criança e nem na infância, mas, no adulto em que 

a criança se tornaria: moldado, ruralizado, nacionalizado, higienizado, moralizado e 

alfabetizado. Assim, o tempo da escola primária deveria ser aproveitado para despertar na 

criança o amor profundo pela terra, eis o ideal a ser alcançado pela educação rural.  

Nessa lógica, a escola rural deveria ser capaz de moldar a criança e proporcionar 

melhorias na qualidade de vida no campo. É relevante destacar que o professor primário rural, 

se trata nesse âmbito, geralmente alguém que como Sá e Silva (2013) lembra, não tinha o 

mínimo de estrutura nem formação necessárias ao exercício da docência, além de ser hostilizado 

e afligido. Ainda assim a esse professor foi incumbido o papel de irradiador da cultura, 

modificador do ambiente e o responsável por solucionar os problemas sociais da comunidade 

onde atuaria. 

 

E só teremos a verdadeira escola rural quando ela fôr capaz de se tornar o centro de 

irradiação e cultura na zona em que atuar; quando fôr capaz de modificar o ambiente 

humano, melhorando-o; quando puder, enfim, contribuir para o aproveitamento 

integral das possibilidades da zona rural, bem como da elevação do nível de vida de 

nossas populações rurícolas; quando ensinar o homem do campo a vencer as 

endemias, a subnutrição e a não devastar as reservas naturais, [...]; quando contribuir 

para a recuperação dessa grande massa de população do país [...]. (SILVA, 1957, p. 

35). 

                                                            
26 A citação se trata de trechos do regimento interno dos CAEs que a SAAT elaborou e fez circular por diversos 

jornais de todo o país. Foram encontrados tais registros, no decorrer da década de 1930, em jornais de três 

diferentes estados, de diferentes regiões do Brasil. Em 1933, no Diário da manhã, de Vitória/ES, de 17 de 

dezembro de 1933, (p. 2); em 1935 no Correio Oficial, de Goiaz/GO, 16 de outubro de 1935 e em 1937 em O 

combate, jornal de São Luiz/MA, de 4 de junho de 1937, (P. 3). 
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Nesta visão, a escola deveria estar a par dos problemas enfrentados pela comunidade 

local e procurar meios de minimizar tais problemas. Esses problemas não eram poucos. Era 

transferida para a escola a responsabilidade de mudar a situação das populações rurais, apesar 

disso eram poucos investimentos investido em construção de escolas e estruturas básicas para 

as práticas educativas nesses ambientes.  

Na visão ruralista, o professor primário seria o responsável pela instrução que, segundo 

a professora Noêmia Cruz (1936), afastaria as trevas da ignorância das mentes das crianças 

sertanejas, principalmente, ao ensinar o combate de várias doenças como verminoses e 

tuberculose além do ensinamento sobre a alimentação racional e higiene. Para a professora 

Noêmia, quando faltava a saúde, o trabalho não era persistente; e sem a instrução de nada 

adiantaria a assistência sanitária e agrícola e ainda, sem recursos não haveria iniciativas para as 

melhorias sanitária e educacional. 

Se propunha uma educação escolar pragmática que teria, nesta formulação discursiva, 

poderes de tornar a vida dos camponeses mais produtiva e, por isso, conformariam as 

populações rurais ao trabalho agropastoril e, deste modo, o problema do inchamento das 

grandes cidades seria resolvido ou, pelo menos minimizado. Era recorrente a afirmação de que 

“A instrução primária na zona rural [necessitaria], sobretudo, de ser primordialmente, fator de 

valorização do homem em função do meio em que vive, fazendo do Jeca Tatu, essa indiferença 

acocorada, um elemento enérgico, ativo, no enriquecimento nacional” (ABE, 1944, apud 

PRADO, 1995, p. 14, grifo da autora). 

Esta escola pragmática considerada pelos ruralistas como adequada as necessidades do 

meio e da vida rural deveria reduzir o corpo de conhecimentos (conteúdos) a serem aprendidos 

pelas crianças do campo e ceder lugar a aprendizagem profissional. Segundo Prado (1995, p. 

14), nos anos 1930 e 1940 “foram freqüentes as propostas para restringir os conteúdos 

ensinados nas escolas primárias, considerando-se, muitos deles, supérfluos, desde que não 

estivessem diretamente referidos às práticas profissionais”. 

Particularmente, a escola voltada apenas para o ler, escrever e contar foi considerada 

inapropriada para atender as particularidades do meio rural já que não se preocupava com as 

demandas do meio e as necessidades postas pelo trabalho com a terra. “As ocupações do campo 

são um genero de atividade em que entram em exercicio as faculdades fisicas e intelectuais 

mais completas” (CRUZ, 1936, p. 16). Para a professora Noêmia Cruz (1936, p. 15), ensinar os 

pequenos campesinos apenas ler e a contar era o meio de “formar descontentes, pessimistas e 

vencidos”. Já de acordo com a professora Ruth Silva (1957, p. 37), “a escola dissociada dos 
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problemas da vida local torna-se, outrossim, quase inútil, chegando, não raro, o indivíduo a 

esquecer os conhecimentos por ela ministrados, pela pouca aplicabilidade dos mesmos”.  

Tal crítica incidia, também, sobre uma escola que se tinham como foco preparar as 

crianças para a progressão nos estudos e, portanto, para o avanço à níveis mais elevados de 

escolarização na medida em que esse avanço pressupunha a saída do campo, a ida para as 

cidades. No discurso e projeto ruralista, uma escola com tais características não era apropriada 

para as crianças que deveriam permanecer na terra, amando-a e cultivando-a. No discurso 

vigente, não era necessário, portanto, que estas crianças se tornassem “doutores”, ao que 

bastava apenas as letras e os cálculos simples, além da aprendizagem prática, para que 

dominassem conjuntos de técnicas que as capacitavam a retirar do chão, (o seu lugar de origem 

e onde ele deveria permanecer) a “boa vida” propalada nos discursos ruralistas. Nesse 

raciocínio, no campo deveria ter aulas práticas de atividades agrárias, já que de acordo com os 

ruralistas o homem se transformaria por esse tipo de educação  

 

[...], pelo assimilar dos conhecimentos que a propria natureza lhe comunica nas suas 

variadas fórmas. Assim a educação rural só póde preparar grandes forças protuctivas 

para a Nação. [...] Tudo isso pode cooperar para a formação de uma mentalidade 

agrícola, o que deve ser feito nos centros de produção, nas roças, nos sertões e não 

nas academias e syllogeus das cidades, porque doutores não lavram a terra [...]. 

(Correio Paulistano, p. 6,18 nov. 1937, grifos meus) 

 

Assim, para a visão ruralista a educação rural, deveria consistir “em orientar as 

populações das zonas rurais no sentido da formação adequada ou conveniente às mesmas, 

vinculando-as ao meio e levando-as a reagir de modo diferente sôbre este” (SILVA, 1957, p. 

15, grifo meu). Ao partir do pressuposto de que a escola deveria preparar para a vida, então a 

educação rural seria “o preparo para a vida do campo”, não pode seguir mesma orientação da 

escola urbana, necessita de métodos especiais, organização própria e, principalmente, de 

professores com formação técnica rural feita em estabelecimentos de ensino normal rural” 

(MENDES, 1946, p. 25, grifos no original).  

É esta diretriz que coloca o professor primário rural como alvo preferencial do discurso 

ruralista que ora elaborava a crítica a formação e ação profissional dos docentes ora formulava 

o elogio ao professor e a sua “nobre missão”. Do ponto de vista do ruralismo pedagógico cabia 

ao professor que se propusesse a trabalhar com a educação rural, saber mais que o ofício 

professor. De acordo com o discurso registrado na Revista de Educação e Saúde, n. 29/30, de 

1946, a tarefa educativa do professor rural não se limitaria “ao ambiente escolar, pois [seria] 

orientador esclarecido e competente sempre pronto a auxiliar fazendeiros, criadores, lavradores, 
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que o procurem no intuito de difundir conselhos técnicos” (MENDES, 1946, p. 24). Assim 

sendo, no discurso ruralista, o professor seria também  

 

colaborador eficaz do Serviço de Saúde Pública do Estado, na educação sanitária e 

formação da conciência (sic) eugênica do homem do campo.   

Deverá não só conhecer os métodos de agricultura modernos e racionais, cruzamento 

de raças e espécies animais e vegetais, criação de aves e animais domésticos, abelhas 

e bicho da seda, como ter noções práticas de economia doméstica, bem como de 

cerâmica e carpintaria, que ajudem o homem do campo a melhorar o seu lar 

(MENDES, 1946, p. 24, grifos meus).  

 

 

De acordo com a professora Floraci Artiaga Mendes, o professor rural deveria conhecer 

as épocas das semeaduras e das colheitas, bem como das podas das plantas e dos adubos 

químicos e ser capaz de passar orientações seguras aos que precisassem. Nesse raciocínio, além 

da formação específica para a profissão docente, o professor deveria ter conhecimentos técnicos 

de enfermagem, agronomia, veterinária, administração, economia, até carpintaria e cerâmica.  

Assim, a Professora deduziu que “a formação agrícola é essencial para ser professor rural, pois, 

sem isto, êle perderia um pouco da sua superioridade e do seu prestígio sobre o homem do 

campo” (MENDES, 1946, p. 24, grifos meus).  

Tem-se, então, as populações rurais, a escola e o professor primários como os principais 

responsáveis pela reversão do problema do rural no Brasil do período ao mesmo tempo em que 

o Estado brasileiro optava pelo modelo industrial de sociedade ao financiar e incentivar a 

modernização urbana por meio da reforma e construção de novas cidades. Ao mirar o modelo 

europeu, a cidade e a escola (urbana) foram vistas como símbolos da adesão e entrada do Brasil 

na modernidade (PINTO, 2009). 

Torna-se pertinente lembrar que as populações nas zonas rurais eram maiores que as das 

cidades. Era alarmante o número de analfabetos no país e mais significante ainda na zona rural. 

Em matéria no jornal A Manhã, de 21 de abril de 1946, o agrônomo Honorato de Freitas afirmou 

que a desnutrição era ainda maior que o analfabetismo, segundo o artigo, a instrução do 

campesino solucionaria esses problemas (FREITAS, 1946). Assim, no discurso ruralista, a 

educação, a saúde e a agricultura, era o caminho redentor do homem rural (Correio da Manhã, 

p. 13, 11 fev. 1960, grifos meus). 

O ideal ruralista de uma educação que valorizasse a terra, a agricultura e o trabalho rural 

não era, de fato, incentivado pelo campo político nacional ao constituir-se como estratégia de 

empoderamento da burguesia rural que se empenhava em manter seus privilégios, suas grandes 

propriedades rurais e seu status quo, em uma sociedade que caminhava na direção das fábricas 
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e cidades. Em contrapartida, o rural e seus correlatos (sertão, interior, entre outras 

denominações) pressupunha o atraso, a pobreza e a ignorância.  

O ideário projeto ruralista de educação confrontava, então, a opção de urbano das elites 

– e depois da sociedade brasileira - pelo binômio industrialização-urbanização (PINTO, 2009). 

A partir do pensamento que o ruralismo pedagógico deveria acontecer não apenas no currículo 

escolar rural, mas, podendo ser desenvolvido com legitimidade em outras formas educativas e 

em pequenos espaços aproveitados racionalmente, propiciou então o início aos clubes agrícolas 

escolares que se vinculava tanto nas escolas rurais quanto nas urbanas.  

Nesse pensamento, com o empenho do professor consolidar-se-ia essa obra tão 

primordial, para os ruralistas. “Colaborai, professores, neste grande desdobramento da obra 

educacional [...]. Nas mãos do professor rural está a maior parte da grandeza futura do Brasil. 

É linda, grandiosa e rica a patria que nossos maiores nos legaram sejamos dignos dela” (CRUZ, 

1936, p. 19-20). Era constante o apelo feito aos professores no sentido de contribuir com a 

difusão do ideário ruralista, como se a escola, por meio da educação com práticas de atividades 

rurais pudesse forjar uma futura geração, com apego ao solo e que supostamente pudesse fazer 

do Brasil uma grande nação.  

Além desse patriotismo vinculado ao apelo ruralista aos professores, a ideia de fé e de 

redenção também estavam, segundo esse entendimento, intimamente ligados à “missão” 

educacional do professor e da escola. Lima, Buhr, Lavor (1958), no primeiro livro da série 

Clubes agrícolas afirmavam que o professor tinha uma missão de fé patriótica. Os três eram 

ligados ao MA. Carlos Buhr era um repórter que assumiu cargo no Ministério da Agricultura, 

Jorge Pinto Lima era veterinário e técnico de educação rural e assumiu as funções de relações 

públicas do Serviço de Informação Agrícola, já Guaraci Cabral de Lavor, era engenheiro 

Agrônomo do Ministério da Agricultura.  

A opinião de profissionais como agrônomos e veterinários era valorizada e seus 

conhecimentos engrandecidos, já que era preconizada a “vocação agrícola brasileira” e a 

“salvação da pátria” aconteceria por meio da produção agrícola; a agricultura seria primordial 

para a conquista desse ideal ruralista. Na década de 1930 reclamava-se que “em um país 

essencialmente agrícola, em que quase tudo sai da terra-mater, não é estranhavel que a cada 

agrônomo correspondam anualmente – 40 médicos, 22 bachareis e 14 engenheiros civis?” 

(CRUZ, 1936, p. 14, grifo da autora). 

Na década seguinte, pouco antes da instalação da extensão rural (1948), agrônomos, 

médicos sanitaristas e professores primários foram atados a mesma constelação de agentes de 
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mudança no campo a partir das práticas de educação.  Apesar de que em proporção às demais 

profissões citadas, não eram muitos os agrônomos.  

Ao falar sobre o ensino rural, a professora Noêmia de Mattos Cruz, que trabalhava nessa 

modalidade de ensino, afirmou que “a agricultura é a primeira ocupação do homem, a mais 

honesta, a mais útil e a que maior soma de felicidade lhe proporciona [...]. Nenhum povo pode 

subsistir sem a vida agrícola” (CRUZ, 1936, p. 12 - 13). De acordo com a professora Noêmia, 

seria honroso, portanto, aprender a lidar com a terra, assim, contribuiria para o seu sustento e 

para a grandeza da pátria.  

A leitura das fontes permite perceber que as crianças eram orientadas nesta visão, o que 

pode ser visto na leitura do relatório, feito por um dos alunos da professora Noêmia, do Clube 

Agrícola Escolar do Grupo Escolar Rural de Butantan: “D. Noêmia sempre diz que nós é que 

vamos fazer do Brasil uma grande pátria. Ela nos aconselha, todo o dia, a sermos esforçados, 

estudiosos e honestos para podermos construir uma pátria que seja a melhor do mundo” 

(RELATÓRIO DO CLUBE AGRÍCOLA, 1934 apud ECAR, 2017, p. 207). 

Segundo a professora Noêmia, a propaganda na escola era o caminho para se resolver o 

problema do “desinteresse dos moços brasileiros pela profissão mais diretamente integrada na 

riqueza e grandeza economica de sua terra” (CRUZ, 1936, p.15). Nessa direção, o quanto antes 

as crianças tomassem gosto pela terra, garantiriam jovens amantes do campo e aptos ao trabalho 

neste. Assim, se desde criança aprendessem a lidar com a terra, a se alimentar com o fruto do 

seu trabalho, os alimentos “saudáveis”, por eles mesmos produzidos, além dos hábitos de 

higiene, seriam menos dependentes do Estado e mais produtivos. 

Os ruralistas buscavam mudanças na realidade nacional com a intenção de fixar o 

homem do campo, principalmente, por meio de uma educação pragmática voltada para as 

atividades agropastoris. Com essa educação acreditava-se que aumentaria a mão de obra na 

lavoura e diminuiria o êxodo. Como visto, em conjunto com essa educação era introduzida a 

ideia de que a vida campestre era natural e feliz. 

Não seria o caso de se questionar a afirmação da vida de tranquilidade e de felicidade 

nas zonas rurais e ao mesmo tempo que esse discurso era veiculado, também era dito que para 

o homem do campo faltava tudo, desde a instrução, educação, saúde e apoio por parte do 

governo? Diversos problemas sofridos pelos pobres moradores das zonas rurais foram 

encontrados em muitas das fontes pesquisadas. No entanto, para a corrente ruralista era no 

próprio campo e nas crianças que estariam a solução desses problemas 
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RUMO AO CAMPO! O problema é simples e claro e, meditando um pouco, todas as 

pessoas – até as crianças da escola primária – podem compreendê-lo perfeitamente: 

Ensinar os nossos homens de amanhã, ir buscar nobremente, no seio bendito da 

natureza, os elementos, que temos e precisamos, para nos tornarmos completamente 

independentes e emancipados – e, ao mesmo tempo, espalhar, devidamente educados, 

os nossos homens futuros pela grande e generosa terra-mater, dando-lhes conforto e 

felicidade, ensinando-lhes um patriotismo novo, forte e sadio. 

A realização desse plano terá como resultado a integração do homem na grandeza 

nacional. (CRUZ, 1936, p. 7, grifo no original). 

 

Nos discursos ruralistas, as crianças não eram vistas como um sujeito de direitos, como 

uma pessoa que deveria viver como criança, no momento presente. Os pequenos campesinos 

eram vistos como um devir, assim, as crianças eram projetadas para o futuro, nelas estavam 

sendo depositadas a responsabilidade de resolver futuramente os problemas de ordem social 

como a falta de mão de obra no campo, o êxodo rural e o inchaço das cidades.  

Para os ruralistas, por meio da educação seria possível retirar os supostos “pessimismo”, 

“comodismo”, “ignorância” e “superstições” que, nesse entendimento assolavam as populações 

rurais (ABE, 1944). Com a educação direcionada para as práticas, pretendiam fazer do 

campesino um povo cheio de ambições, produtivo e com os conhecimentos das técnicas do 

cultivo racional. Nesse raciocínio, o grande solo brasileiro seria cultivado e a pátria se tornaria 

rica. Pressupunha então que o campo seria o rumo para o qual se deveriam marchar.  

Em Goiás, o movimento ruralista foi largamente difundido e acatado por vários 

segmentos da sociedade goiana. “A presença ruralista começara a se delinear já a partir de 1935 

quando o ruralismo adentrava a Cidade-Sertão, ao despertar entusiasmo entre políticos, 

empresários, educadores e dirigentes da educação” (PINTO, 2009, p. 294). O ruralismo 

adentrou em Goiás de variadas formas: desde as Semanas Ruralistas, até os Congressos Rurais, 

e também pelos clubes agrícolas escolares.  

O Brasil simbolizava, naqueles tempos, os êxitos que poderiam ser obtidos com a 

utilização da chamada “agricultura científica”, que exigia uma escola rural adequada a esses 

objetivos. Nesse sentido, a escola e o professor seriam peças importantes para o modelo político 

econômico e o ruralismo pedagógico com origens internacionais ganharam força em todo 

território nacional.  

Percebe-se que era grande a importância atribuída à escola, a ponto de imaginá-la em 

outra dimensão, ao afirmar que o Brasil era um país de destinação agrícola, supunham que o 

trabalho agrícola seria fundamental para o sucesso ou fracasso econômico (PRADO, 1995). 

Vale a pena ressaltar que nesses discursos, a educação rural, estaria ligada geralmente aos 

pobres, destituídos de poderes e ao trabalho no campo, no sentido de atenderem às 

“necessidades” dos empoderados e abastados. 
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Há muito, a escola era vista como um local ímpar para se aprender práticas agrícolas, 

conforme (FIORI, 2002). A educação das crianças que se tornariam adultos encaixados nos 

“novos tempos”. À escola primária competia, “o ensino comum integral que atenda as 

exigências caraterísticas dos diversos estágios do desenvolvimento da criança e à sua formação 

em todas as direções, em perfeita harmonia com os interêsses e as necessidades do meio” 

(SILVA, 1957, p. 44).  

Para formar a criança, em especial as sertanejas, nas “necessidades” apontadas pelo 

capitalismo que avançava,  e apontava para um sistema que deveria produzir cada vez mais em 

menos espaço e tempo, foi pensado em uma educação que moldasse a criança, para que esta se 

tornassem, no futuro adultos produtivos, cívicos, higiênicos, ordeiros, e, com capacidade de 

trabalhar em cooperação. Então foram fundados os clubes agrícolas escolares, como uma das 

medidas de tentativas de se alcançarem tal intento.  
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2 AGREMIAR, INSTRUIR E RURALIZAR: OS CLUBES AGRÍCOLAS 

ESCOLARES NO BRASIL 

 

Os Clubes Agrícolas Escolares foram instituídos no Brasil, inicialmente pela Sociedade 

dos Amigos de Alberto Torres, no início da década de 1930, com apoio do Ministério da 

Agricultura (MA). Mas, a partir da década de 1940, o MA passou a conduzir a criação e 

funcionamento dos clubes ao realizar, para tal, ajustes na sua estrutura de funcionamento. Uma 

mudança importante, nesse sentido, diretamente relacionada aos clubes agrícolas escolares, foi 

a criação do o Serviço de Informação Agrícola (SIA) em 1940.  

Conforme artigo veiculado no (Correio da Manhã, p. 6, 3, jun. 1942), os primeiros 

clubes agrícolas instituídos no Brasil datam de 1920. A instituição dessas agremiações 

aconteceu dentro de todo o contexto de ruralismo e nacionalismo do período. Nicolau (2016) 

considera que o primeiro CAE do Brasil foi fundado pelo professor Thales de Andrade, na 

década de 1920, com seus alunos em Piracicaba, e era chamado de Clube da Horta, a 

agremiação era também chamada de Clube do Milho (ECAR, 2017). De acordo com Nicolau 

(2016, p. 48), “[...] o professor não reuniu força e apoio suficientes para manter a iniciativa, que 

durou apenas por dois anos”. Alguns anos depois, o jornal Correio de São Paulo, de 25 de julho 

de 1933 e o Diário da Manhã, de Vitória/ES, de 3 de agosto de 1933 mencionaram este Clube 

e ressaltou o pioneirismo do clube pelo professor Thales.  

O Clube da Horta foi também lembrado em 1933 por Elyseo de Andrade, filho de Thales 

de Andrade, que fundou um clube agrícola escolar, com os alunos do curso primário, no 

Instituto de Educação, em São Paulo, com apoio de seu pai. A fundação desse clube e a 

referência à experiência de ex-clubista de seu fundador foi registrada em 25 de julho de 1933, 

por meio de uma nota enviada por Elyseo de Andrade ao jornal Correio de São Paulo: 

 

[...] ex-socio do Clube da Horta, de Piracicaba, [...] Com a aprovação e animação de 

meu progenitor, [...] fundei o Clube Agricola Escolar no Referido Instituto com os 

alunos do seu curso primario. Diante da alegria e do entusiasmo revelados pelas 

crianças que se inscreveram voluntariamente como sócias, julgo auspiciosos os 

resultados que virão a serem alcançados [...]. (ANDRADE, 1933, p. 4). 
 

Meses depois, o Diário da Manhã, de Vitória/ES publicou, em de 6 de dezembro de 

1933 uma matéria assinada por Cristiano Fraga, que a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, 

teria fundado o primeiro clube agrícola em 1928, em Vargem Alta, no estado do Espírito Santo 

(FRAGA, 1933, p. 1). No entanto, sabe-se que a SAAT, só foi criada em 1932. Talvez alguns 

dos futuros membros da SAAT teria fundado o referido clube. De acordo com o noticiário, a 



50 

 

iniciativa dos clubes no Espírito Santo não tardou a murchar e a desaparecer e o mesmo teria 

sucedido nos outros Estados. Mas, o Jornal também esclareceu que em “São Paulo a ideia 

parece querer revigorar com o restabelecimento dessa valiosa instituição nos diversos meios 

escolares” (FRAGA, 1933, p1).   

Logo após sua fundação em 1932, a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres investiu 

na instrução agrária, ministrando palestras para o público da zona de produção rural, em 

diferentes lugares do país. Essas palestras aconteciam principalmente nas de Semanas 

Ruralistas, que se constituíam em encontros entre proprietários rurais, lavradores, elementos do 

meio político, agrônomos, professores, especialmente, professoras primárias, crianças e jovens. 

Nestes encontros eram oferecidas, cursos de curta duração sobre temas agrícolas destinados a 

cada público especifico bem como se realizavam palestras, conferências além de “filmes 

educativos, ministradas aulas práticas, tudo com a finalidade de educar e ensinar as populações 

rurais, por meio de métodos diretos, objetivos e práticos” (VIEIRA, 1946, p. 10). As Semanas 

Ruralistas, promovidas pela SAAT também abrigavam a fundação de clubes agrícolas (Correio 

Oficial, 20 set. 1935). 

A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres tinha o apoio do Ministério da Agricultura, 

para a realização dessas Semanas. As fontes apontam para o suposto sucesso das Semanas 

Ruralistas em diversos estados (Correio Oficial, 01 set. 1935), em um discurso que reforçava o 

sucesso da implementação dos CAEs pelo Brasil (Correio Oficial, 07 dez. 1935). 

Já no início dos anos 1930, a palavra “campanha” foi apensada aos CAEs persistindo 

tal aproximação por todo o período pesquisado. Fala-se em campanha dos clubes agrícolas 

escolares. Campanha, por definição de dicionário da língua portuguesa,27 designa 

essencialmente dois significados: “Conjunto de esforços, de ações diversas, continuadas ou 

coordenadas, para atingir um objetivo [...]; conjunto de operações militares que visam certo 

objetivo, numa mesma área geográfica.” (Grifos meus).  

Os aspectos grifados ajudam a pensar, de um lado, que em torno dos CAEs atuava uma 

rede articulada de instituições públicas e privadas, grandes proprietários rurais, intelectuais e 

educadores liberais e conservadores e a classe política das instâncias federal, estadual e 

municipal, com ações coordenadas a fim de atingir o fim último que seria a fixação do homem 

ao solo e prevenirem possíveis problemas de ordem social que seriam provocados com o 

inchamento das cidades. De outro lado, “campanha” como operação militar sinalizava para o 

                                                            
27 Dicionário Caldas Aulete Digital, verbete Campanha. Disponível: http://www.aulete.com.br/campanha. 

http://www.aulete.com.br/campanha
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sentido estratégico de guerra e conquista, do investimento do Estado e dos ruralistas brasileiros 

em relação ao campesinato, especialmente, à sua educação.  

Nesta acepção, essa população representada como “ignorante e inoperante” que, embora 

descrita como abandonada pelo Estado, a falta de instrução seria o inimigo a vencer para que o 

país progredisse. Mas, como os ruralistas explicavam a campanha dos clubes agrícolas, o que 

teria sido sua motivação? Foi publicado no dia 10 de outubro de 1945, em A Manhã, jornal do 

Rio de Janeiro, um texto assinado por Mário Vilhena, secretário do então Serviço de 

Documentação Agrícola (SDA), do MA, no qual afirma que, o início da campanha dos clubes 

agrícolas teria acontecido em 1934 “ampliando uma idéia que, até então era apenas louvável, 

mas tinha a experiência de alguns educadores práticos” (VILHENA, 1945, p. 4).  

A campanha dos clubes agrícolas escolares no Brasil teria sido lançada a partir da 

observação do interesse das crianças das escolas primárias nas palestras sobre temas agrícolas 

promovidas pela SAAT. 

 

No tempo em que o Ministério da Agricultura realizava ou colaborava com a 

realização da Semana Agrícola, nas diferentes zonas de produção rural do país, as 

crianças das escolas primárias eram dos mais atentos alunos que tínhamos em nossas 

aulas, surpreendendo, muitas vezes, os técnicos que se iniciavam nesse trabalho, 

muitos agricultores deixavam de comparecer às palestras e demonstrações, mas a 

garotada não faltava, queria participar de tudo, fazia perguntas e mais perguntas, 

interessava-se de verdade pelo que ensinávamos [...] (VILHENA, 1945, p. 4, grifo no 

original). 

 

Ainda no início da campanha dos clubes agrícolas escolares, pela SAAT, em 1933 

Cristiano Fraga em artigo no Diário da manhã, de Vitória/ES, no dia 6 de dezembro de 1933, 

já ponderava sobre a necessidade de propagar a proposta de criação dos CAEs.  

 

Agora que por todo o pais levanta a criação de escolas regionais, agora que estamos 

às vésperas do Primeiro Congresso de Ensino Regional a reunir-se na Bahia, em 

fevereiro próximo, organizado pela Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, é do 

maior interesse a propaganda pelo reestabelecimento e fundação de novos clubes 

agrícolas. A própria S. A. A. T. acaba de distribuir para todos os órgãos de publicidade 

brasileira uma breve mais expressiva circular sobre o plano e a necessidade da 

criação dos clubes agrícolas, como um dos mais valiosos suplementos á eficiência do 

ensino regional. (FRAGA, 1933, p1, grifo meu). 

 

O texto citado traz pelo menos duas informações relevantes que se relacionam 

diretamente com a fase inicial da campanha dos CAEs. A primeira diz respeito Primeiro 

Congresso de Ensino Regional, promovido pela SAAT, de 15 a 30 de novembro de 1934. 

Dentre os participantes do Primeiro Congresso de Ensino Regional, se destacaram a professora 

Noêmia Saraiva de Mattos Cruz, “que foi convidada como responsável pela organização do 
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ensino rural no Grupo Escolar do Butantan” (Revista do Professor, dez. 1934/ jan. 1935 apud 

ECAR, 2017, p. 74).  

De acordo com Ecar (2017, p, 75), a professora “Noêmia Cruz apareceu como figura 

proeminente que causou boa impressão aos congressistas” sendo que, para esta autora, essa boa 

impressão se deveu principalmente, ao fato de a professora Noêmia ter compartilhado no 

Congresso, suas experiências com o Clube Agrícola do Grupo Escolar de Butantan, por ela 

dirigido. O Clube Agrícola do Grupo Escolar Rural de Butantan expôs painéis fotográficos, 

com diversos trabalhos realizados no clube (CRUZ, 1936).  

A própria Noêmia Cruz escreveu sobre a experiência da participação neste Congresso 

dando destaque aos preparativos realizados pelas crianças-sócias do CAE do Grupo Escolar de 

Butantan para que ela fosse à Bahia. Segundo a professora Noêmia, ao comunicar aos clubistas 

o convite que recebera para apresentar suas experiências com o Clube Agrícola do Grupo 

Escolar Rural de Butantan, no Congresso na Bahia, “todos êles afoitamente, começaram a 

trabalhar na organização do que o Clube Agricola devia mandar ao referido Congresso e que 

bem traduzisse o seu amor e entusiasmo pelos trabalhos agrícolas” (CRUZ, 1936, p. 168).  

A professora relatou que o empenho das crianças fez com que, dentre outras coisas, os 

pequenos clubistas confeccionassem, como lembrança, aos “irmãozinhos ruralistas do Estado 

do Norte” (CRUZ, 1936, p. 169, grifo meu), quatrocentos envelopes, contendo cada um, vinte 

sementes de paineiras.28 Em cada envelope, “desenharam neles, a côres naturais, as flores e a 

folhagem da paineira, escrevendo expressiva dedicatória” (CRUZ, 1936, p. 169). Muitas outras 

amostras e fotografias29 foram levadas ao Congresso a fim de divulgar o trabalho feito no clube 

e difundir a campanha deste. A professora levou ainda para o Congresso, dentre várias outras 

coisas, um mostruário “contendo - casulos, anafaias, ovos, lagartas, ninfas e mariposas numa 

caixa de papelão” (CRUZ, 1936, p. 173).   

A segunda informação relevante contida na citação referida diz respeito a Circular nº 1 

da SAAT. Trata-se da mesma Circular que fornecia as diretrizes organizacionais e orientações 

para a fundação dos clubes nas escolas primárias de todo o país,30 definindo também conceito, 

objetivos, função dos CAEs registado Diário da Manhã, 17 dez. 1933. A divulgação da Circular 

                                                            
28 A paineira (Chorisiaspeciosa), não foi escolhida ao acaso. Segundo a professora Noêmia, ela deu lições sobre 

as árvores aos alunos na ocasião e a escolha da semente de paineira, como lembrança, se deu depois do estudo 

sobre essa árvore (CRUZ, 1936, p. 169), principalmente, segundo a professora porque, a paineira é uma árvore 

brasileira, de fácil cultivo, adaptável a vários tipos de solo e climas.  
29As fotografias se encontram, juntamente com muitos outros documentos do clube agrícola do Grupo Escolar 

Rural de Butantan, no Núcleo de Documentação do Instituto Butantan (NDIB) e foram consultados recentemente 

pela pesquisadora da USP, Ariadne Ecar (2017). 
30 Essas diretrizes foram publicadas posteriormente em outros jornais em diversos estados do país e foram 

encontrados os registros em fontes pesquisadas (Correio Oficial, 16 out. 1935, O Combate, p. 3, 4 jun. 1937). 
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nº 1 da SAAT - considerada por Mário Vilhena, secretário do então Serviço de Documentação31 

do MA, “uma breve mais expressiva circular sobre o plano e a necessidade da criação dos clubes 

agrícolas” - em dezembro de 1933 demonstra que àquela altura a referida Sociedade, já estaria 

fundando e regulamentando o funcionamento dos clubes agrícolas escolares. 

Este entendimento foi reforçado pela leitura do texto que precedia a primeira Circular 

da SAAT, publicado num jornal de Vitória/ES:  

 

A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres está fundando por todo o Brasil em nossas 

escolas primárias, públicas e particulares, Clubes Agrícolas Escolares que têm por 

finalidade sucitar e desenvolver na infancia o gosto pela agricultura em todos os seus 

departamentos – floricultura – apicultura – pomicultura – avicultura – silvicultura – 

sericultura – pecuaria, etc. (Diário da Manhã, p. 2, 17 dez. 1933). 

 

No âmbito da campanha dos clubes, em artigo também no Diário da Manhã, em 6 de 

dezembro de 1933, Cristiano Fraga, havia informado alguns dias antes, que o professor Elyseo 

de Andrade havia publicado um livro de 50 páginas com instruções para quem se propusesse a 

fundar e dirigir um clube agrícola escolar. De acordo com o articulista, o livro visava além de 

promover os clubes, “a instituição, propaganda e oficialização dessa educativa associação 

infantil, constitue (sic) um guia seguro e completo [...] para todas as pessoas que animadas por 

verdadeiro patriotismo se interessarem pela formação de clubes agrícolas”. (FRAGA, p. 1) 

Além das circulares da SAAT, veiculada nos jornais da época, o livro de Elyseo de 

Andrade também serviu como guia para a fundação de clubes no Brasil. O referido livro foi de 

inspiração para que a professora Noêmia Cruz Fundasse um clube agrícola no Grupo Escolar 

Rural de Butantan (CRUZ, 1936). 

Sobre a SAAT, sua importância no início dos anos 1930 foi significativa no campo das 

ações de educação rural, inclusive, porque muitos de seus sócios eram também ligados 

profissional e/ou politicamente.  

Sob a noção que o Brasil tinha “vocação agrícola”, logo após seu surgimento a SAAT 

foi promotora de ideias e ações que procuravam fomentar processos educativos voltados para a 

instrução da agricultura racional. É importante destacar que os métodos tradicionais de 

                                                            
31O Serviço de Informação agrícola passou denominar Serviço de Documentação, pelo Decreto-Lei 6.914, de 29 

de setembro, de 1944, (Brincar e Aprender, n. 13, 1944, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 31-12-1944) e Pelo 

Decreto Lei 9.794, de 6 de setembro de 1946, Art. 1º, “O Serviço de Documentação do Ministério da Agricultura 

passa a denominar-se Serviço de Informações Agrícola (S.I.A.)” (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 11-9-1946), 

foi nessa mudança que o SIA ampliou sua pasta e teve subordinada à ela o Serviço de Extensão Agrícola que 

passou a cuidar dos CAEs, das Semanas Ruralistas, da Economia Doméstica e na década de 1950 passou a cuidar 

também dos clubes 4S. 
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agricultura nesse contexto eram rechaçados e se divulgava o “progresso” da agricultura, por 

meio dos chamados “métodos científicos”.  

A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres criou, ainda na década de 1930, a Federação 

dos Clubes Agrícolas Escolares, com Delegados que atuavam nas unidades federativas, com o 

acompanhamento e orientações, mais próximos dos clubes fundados e os intermediavam junto 

à SAAT.  

Depois de 1940, quando a campanha dos clubes agrícolas passou a ser conduzida pelo 

MA; a Federação continuou ativa em alguns estados com o apoio dos governos estaduais e do 

Serviço de Informação Agrícola/MA. Sobre o assunto, a professora Amália Hermano Teixeira 

escreveu em sua tese apresentada ao IV Congresso Brasileiro de Escritores e publicada também 

no Jornal de Notícias, de Goiânia, em 5 de outubro de 1952: 

 

Inicialmente a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres – (SAAT), através da 

Federação Brasileira de Clubes Agricolas, orientou e assistiu a inúmeras dessas 

agremiações, criadas nos diversos Estados. O Ministerio da Agricultura, pela Secção 

de Clubes Agrícolas, subordinada ao Serviço de Informação Agricola (SIA), deu 

continuidade e apoio àquela federação [...] (TEIXEIRA, 1952, p. 5). 

 

Em 1934, foi veiculado pela SAAT, no Jornal do Brasil, a realização de uma reunião 

da diretoria da Federação dos Clubes Agrícolas. Foi informando também a existência de 400 

clubes “em plena atividade”. O Jornal ainda registrou que, a SAAT esperava que “alguns 

milhões” de árvores fossem plantadas pelas escolas do interior e anunciou a intenção de fazer 

com que toda escola do Brasil tivesse “sua horta e sua colméia [...] para servir de alimento às 

próprias crianças” (Jornal do Brasil, 5 maio, 1934, p. 14). O texto informava ainda que até 

aquela data os CAEs tinham apoio dos Governos de São Paulo, Pernambuco, Ceará, Minas 

Gerais e Paraíba e terminava com o apelo aos diretores das escolas primárias para que 

apoiassem a criação de clubes agrícolas escolares nas instituições escolares que dirigiam. 

Raul de Paula, em comunicado por parte da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, 

publicado no Diário da Manhã, de Vitória/ES, de 1º de novembro de 1934 afirmou que a 

campanha dos CAEs era gigantesca e que mais duzentos prefeitos (mais de 40 em Minas Gerais) 

haviam doado terrenos por meio de escritura pública aos clubes agrícolas (PAULA, 1934).  Raul 

de Paula afirmou ainda que diariamente as crianças sócias dos clubes do interior do país 

impediam a derrubada de árvores, afirmou também, que a SAAT tomava conhecimento da 

devastação das matas do interior, por meio dos CAEs, e, segundo o secretário da SAAT, se 

tinham naquele período, mais de 200 inquéritos de devastação da natureza (PAULA, 1934). 
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Ainda em 1934, as fontes indicam que em alguns estados a campanha dos CAEs obteve 

mais êxito que em outros. A exemplo, tem-se o comunicado da SAAT veiculado por A 

Federação, um jornal do Partido Republicano Liberal, em Porto Alegre, de 20 de março de 

1934: “A sociedade mantem 20 clubes em Pernambuco, 10 no Ceará, 120 em Minas Gerais, 

180 em S. Paulo, 320 no Estado do Rio, 10 em Paraná, 10 no Espírito Santo, 15 na Paraíba do 

Norte, 5 na Baía, 10 em Sergipe” (SAAT, 1934, p. 8).   

No mesmo texto, a SAAT comemorava o êxito de um curso para professoras que seriam 

dirigentes de CAEs naquele ano. “E a semente caiu em bom terreno! No Estado do Rio, em São 

Paulo, em Minas, em Pernambuco, eles começaram a surgir, graças ao trabalho das egressas do 

nosso curso, e com uma vitalidade que lhes augura os melhores triunfos” (A Federação, p. 8, 

20 mar. 1934). Mas, há fonte que relata o enfraquecimento da campanha dos clubes agrícolas 

escolares em 1936: 

 

Em 1934 e 1935 os clubes agrícolas escolares difundiram-se largamente por todos os 

Estados, sendo organizado quase um milhar, com o apoio entusiástico das professoras 

primárias e das crianças; mas já um ano após o movimento decaía, desapareceu a 

maioria dos clubes – e não mais se falou nisso. (Correio da Manhã, p. 6, 3 jun. 1942). 

 

 

Em Goiás, em 1936 houve a fundação de diversos clubes agrícolas, no entanto ocorreu 

o enfraquecimento dos clubes e, entre 1938 e 1940, muitos clubes se extinguiram, conforme 

relembrou Amália Hermano Teixeira (1944) alguns anos depois ao cogitar o reavivamento da 

campanha de criação de CAEs no estado.  

O estudo das referências oriundas das fontes permitiu ver que ainda no início da 

implantação dos clubes, em 1934 a campanha começou a sofrer críticas e ataques.  Raul de 

Paula, secretário geral da SAAT, em artigo publicado no jornal Diário da Manhã, de 

Vitória/ES, depois de proclamar: “Quantas dificuldades e quantos amigos há no caminho dos 

Clubs! [...]” ameaçava a publicação futura da “relação dos inimigos para conhecimento dos 

300.000 sócios espalhados por todo o Brasil” (PAULA, 1934, p. 2). Esta quantidade de sócios 

nos CAEs, não foi confirmada por outras fontes e a tal lista dos “inimigos” dos clubes, também 

não foi encontrada nas fontes consultadas, ou mencionadas por pesquisadores que estudam a 

educação rural e os clubes agrícolas escolares, o que acaba por salientar o caráter de ameaça 

contido no discurso.  

As críticas mais contundentes foram encontradas no jornal paulistano Gazeta de 

Notícias. Em 14 de abril de 1936, no jornal dirigido por Wladimir Bernardes, no Rio de Janeiro, 

foi publicado um artigo intitulado “Nacionalismos Made in URSS:  Os Alberto-torristas, os 

seus clubes agrícolas e os seus programas ruralistas – Infiltrações e atitudes feitas de 
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encomenda para o ambiente brasileiro” (Gazeta de Notícias, p. 1, 14 abr. 1936, grifos no 

original). Trata-se de um ataque à suposta ideologia comunista dos CAEs tratando os clubes 

agrícolas como um dispositivo de difusão do comunismo e também como reação xenofóbica 

dos nacionalistas brasileiros 

 

Convenhamos que os extremistas perigosos não são os que pregam francamente a 

doutrina de Moscou. São aqueles que disfarçados em nacionalistas andam por ahi 

fundando clubes agrícolas, insinuando falsas ideas em cada camponio e fabricando 

oportunidades para choques diplomáticos e desavenças entre Ministérios, 

enfraquecendo assim o prestigio do governo central. A obra que os torreanos levam 

avante nesse instante é uma obra francamente perigosa e não será demais lembrar que 

os messias da nova brasilidade não passam de arrivistas sem nenhum cartão de visitas 

que os habilite á confiança publica [...]. (Gazeta de Notícias, p. 1, 14 abr. 1936). 

 

A leitura permite perceber que parece se tratar de uma crítica oriunda de setores da 

burguesia rural paulista. Nesse âmbito é necessário lembrar que os grandes produtores de café 

não comungavam do ideário ruralista/nacionalista que por sua vez pregava a policultura e era 

contra a mão de obra dos imigrantes estrangeiros.  Ainda em 1935, o Gazeta de Notícia, de 7 

de setembro, criticava o §6º do artigo 121, da Constituição de 1934 que havia fechado os portos 

pátrios para os imigrantes estrangeiros. Segundo a fonte, esta decisão constitucional 

prejudicaria em muito as lavouras de cafezais por que impediria a chegada de trabalhadores e, 

portanto, promoveria a falta de mão de obra para a produção em larga escala (Gazeta de 

Notícias, p. 3, 7 set. 1935). Poucas edições depois o jornal afirmava que  

 

Os Paulistas veem morrer aos poucos, numa agonia longa e lenta, por falta de braços, 

o oceano esmeraldino nos cafesaes, assistindo tambem ao apagar da phrase que 

durante muitos anos, foi o nosso principal motivo de orgulho: São Paulo é o maior 

produtor de café do mundo. (Gazeta De Notícias, p. 3, 1 out. 1935, grifos no original). 

 

O redator afirmou que cabia ao legislativo resolver a questão da abertura dos portos o 

quanto antes para resolver o problema da falta de mão de obra ao proclamar a defesa do 

“verdadeiros e sagrados interesses brasileiros” (Gazeta de Notícias, p. 3, 01 out. 1935). O 

discurso pedia a solução do “impasse desastrado em que nos atirou a curta visão de uma 

constituinte, para a qual a parolagem de importação pesou muito mais do que o futuro brasileiro, 

esse futuro que não se alicerça nem em platonicos clubes agricolas [...]”(Gazeta de Notícias, 

p. 3, 01 out. 1935, grifos meus). Como percebe-se o jornal referiu aos clubes como platônicos.  

Neste sentido, muitos clubes agrícolas fundados em São Paulo (também em outros 

estados) eram apenas idealizados e fundados, mas, não tinham pleno funcionameto e  clubes 

com relevantes produções - como o Clube Agricola Escolar de Butantan, dirigido pela 
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professora Noêmia Saraiva de Mattos Cruz no Grupo Escolar Rural de Butantan (GERB), não 

eram muitos.  

Segundo Ecar (2017), o jornal Correio Paulistano de 28 de dezembro de 1937 publicou 

o GERB, como um caso microscópico, que não merecia tantos louvores. No entanto como 

lembra a pesquisadora 

 

O fato de o autor do texto jornalístico ter mencionado a iniciativa do GERB como um 

caso microscópico é um indício de que a experiência de Noêmia Cruz foi promissora 

em meio a tantos projetos de ensino rural no Brasil e de que foi caracterizada como 

tal justamente por meio do desvio à regra. O autor não considerou outras tentativas de 

ensino rural e talvez não achasse o GERB digno de todos aqueles louvores por ter 

sido uma experiência pontual ou mesmo por esperar que a escola fosse uma instituição 

de preparo para mão de obra rural. (ECAR, 2017, p. 243, grifo da autora). 

 

 

O clube agrícola escolar dirigido pela professora Noêmia foi talvez o de maior destaque 

do país. No entanto, sabe-se que o período compreendido entre os anos de1934 e 1937 a 

campanha dos clubes, conduzida pela SAAT teve um considerável êxito, no sentido de 

fundação dessas agremiações nas escolas primárias em diversos estados brasileiros; depois 

disso houve um declínio e tudo indica que por volta de 1938 a SAAT teria parado com as 

atividades dos CAEs.  

O enfraquecimento da campanha de criação de CAEs pode estar relacionado as 

resistências que lhe faziam os grandes fazendeiros paulistas. Outras motivações e 

acontecimento necessitam ser melhor investigados. Após este declínio, já no início dos anos 

1940, a entrada em cena do Ministério da Agricultura promoveu uma retomada do projeto 

clubes agrícolas escolares, porém, desta feita sob os misteres e regulações estatais. Pode-se, no 

limite, dizer que talvez a SAAT não tenha deixado a campanha dos clubes, nesse caso se trataria 

da retirada dos CAEs da iniciativa privada (SAAT) e seu enquadramento na estrutura de 

governo do Estado Nacional. 

Os clubes remanescentes, fundados, registrados e mantidos pela SAAT, com apoio de 

ruralistas diversos e do Ministério da agricultura, passaram a ter seu registro no SIA/MA depois 

de 1940. Segundo Mendonça (2006, p. 99) “[...] a campanha do Ministério da Agricultura em 

prol da multiplicação de Clubes Agrícolas iniciou-se em 1940, após o retorno de alguns de seus 

técnicos, todos eles agrônomos, de viagem de estudos aos Estados Unidos”. De acordo com 

Costa (2017, p. 48) “Ao oferecer ajuda financeira e tecnológica aos países pobres da América 

Latina, os Estados Unidos tinham o firme propósito de conter o avanço das ideias socialistas 

apregoadas pela então União Soviética”. Para Barreiro (1989 apud COSTA, 2017) o Governo 



58 

 

norte-americano acreditava que populações famintas seriam mais propensas a simpatizarem 

com a propaganda comunista. 

Após a retomada das ações pelo Ministério da Agricultura, a criação de clubes agrícolas 

escolares voltou a crescer e registrou a ampliação da quantidade de clubes e de crianças 

associadas. Em 1942, o jornal do Rio de Janeiro, A Manhã de 30 de outubro de 1946, p. 11, 

informou que havia setenta mil crianças brasileiras associadas, distribuídas entre mais de mil 

clubes agrícolas escolares brasileiros. Naquele ano foi criado o boletim dos clubes agrícolas, a 

revista Brincar e Aprender, no intuito e divulgar os clubes agrícolas escolares e suas atividades, 

além de promover o intercâmbio entre essas agremiações (Brincar e Aprender, n. 11, maio/jun. 

1944, NICOLAU, 2016). Cinco anos depois, em 1947, o jornal A manhã registrou a existência 

de 1202 clubes e trouxe ainda, estatística da produção dos clubes nos Estados Unidos, para 

reforçar a valorização da campanha dos clubes.  

 

Por informações recentes, ficamos sabendo que existem no Brasil 1.202 clubes 

agrícolas escolares, todos registrados no Ministério da Agricultura, do qual recebem 

auxílios variados de acordo com os recursos orçamentários. [...] A população de 

Piquete, por exemplo, durante um ano foi provida de hortaliças por um clube agrícola 

local. E um fato que nos leva a dar crédito à informação de que nos Estados Unidos, 

em 1942 a produção de clubes do mesmo genero foi suficiente para abastecer durante 

um ano um exército de 150.000 homens. (A Manhã, p. 3, 25 fev. 1947, grifo no 

original). 

 

As cifras da expansão dos clubes e de crianças associadas podem levar a erros de 

interpretação se tomadas sem qualquer mediação. Neste sentido, deve-se levar em conta que a 

havia CAEs que só existiam de nome, mas não funcionavam de fato (LIMA, 1947; TEIXEIRA, 

1944; 1952). Sobre a existência de clubes registrados nos orgãos de apoio, mas desativados ou 

inativos, os ruralistas dedicaram a sua explicação. Segundo  as informações das fontes, o não 

funcionamento ou o mal funcionamento se dava não por “culpa da professora”, mas, por falta 

de apoio a esses professores dirigentes dos CAEs (LIMA, 1947). Em Goiás, a professora 

Amália Hermano Teixeira (1952) também questionou, principalmete, o apoio por falta dos 

Governos estaduais, enquanto que Zoroastro Artiaga (1946) lamentou o desinteresse por parte 

dos professores do interior goiano, principalmente por, segundo o seu ponto de vista, não 

entenderem  a utilidade dos CAEs.  

Ao lado deste problema que demonstra que a campanha dos clubes agrícolas não 

transcorreu de forma espontânea e linear, pelo contrário, foi permeada por processos de parada 

e recomeço, a produção dos impressos de divulgação e formação também sofreu 

descontinuidade ao longo do periodo.   
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Em 1954, foi registrado num jornal de Curitiba que havia “em funcionamento no país 

2693 clubes agrícolas (Diário da Tarde, p. 5, 20 mar. 1954), no entanto, a produção da revista 

Brincar e Aprender, o boletim trimestral dos Clubes Agrícolas, produzidos pelo SIA, havia sido 

suspensa, conforme o Diretor do SIA, José Anastácio Vieira comunicou no Correio da Manhã, 

do Rio de Janeiro de 4 de setembro de 1955 (VIEIRA, 1955, p. 3).  

Percebe-se que a campanha dos CAEs não aconteceu de forma contínua e simples.  

Além dos altos e baixos nesta campanha, na década de 1950 o projeto dos clubes agrícolas ficou 

no desígnio das ações de extensão rural, que redirecionava dos esforços educativos do governo 

federal para a população rural jovem e adulta.   

Em 1955, foi anunciada a “melhoria dos padrões alimentares através dos clubes 

agrícolas” (O Dia, p. 3, 25 nov. 1955), o que indica um certo movimento da campanha dos 

clubes. Mas percebe-se que os registros nos noticiários e demais fontes pesquisadas já não eram 

tão recorrentes quanto observados em décadas anteriores. No entanto, as notícias ainda 

afirmavam serem muitas essas agremiações.  O jornal de Curitiba, O Dia, trouxe informações 

prestadas ao Ministro da Agricultura por José Anastácio Vieira, então diretor do Serviço de 

Informação Agrícola 

 

Existem clubes agrícolas em todas as Unidades Federativas, em maior ou menor 

número num total de 2.800 entidades registradas, das quais a maioria em 

funcionamento satisfatório. No ano passado, foram atendidos com material 91 clubes 

e as Federações do Pará, Ceará, Goiás, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, [...]. (O Dia, p. 3, 14 mar. 1956). 

 

 

Em 1956, o levantamento da situação dos CAEs, feito também por José Anastácio 

Vieira, publicado no Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1956, indicava 

uma redução na quantidade de CAEs no país. Estariam “em funcionamento satisfatório 

aproximadamente “60% do total de 2.650 clubes registrados” (VIEIRA, 1956, p. 4). O diretor 

do SIA apontava a cogitação do Serviço Extensão para recuperar os clubes que se mostrassem 

em condições precárias e anunciava também a parceria que seria feita entre a Campanha dos 

CAEs e a Campanha da Merenda Escolar.  

Já em 1957, mais um declínio na quantidade de clubes registrados no SIA, os 2500 

clubes agrícolas apontados no jornal de Curitiba (O Dia, p. 2-3, 8 mar. 1957), também informou 

que estariam em funcionamento normal as unidades do Paraná, Ceará, Pernambuco e Goiás e 

que foram reorganizados os clubes do Rio Grande do Norte, Sergipe, Paraíba e Rio de Janeiro. 

O noticiário afirmou ainda que na sequência se reorganizaria os clubes de Alagoas, Espírito 
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Santo, Mato Grosso e Santa Catarina. Ainda naquele ano tiveram notícias de clubes 

funcionando e novos clubes sendo registrados (O Dia, p. 4, 23 mar. 1957). 

Em 1958, José Anastácio Vieira, então diretor do SIA, aponta para o fato de que a 

campanha dos clubes ainda estaria funcionando. Ele anunciou que, estaria em processo para a 

criação da nova fase da campanha dos CAEs em “cooperação com o Serviço Social Rural, o 

Escritório Técnico de Agricultura Brasil-Estados Unidos (ETA), a ABCAR32 e outras 

instituições” (VIEIRA, 1958b, p. 7).  Ainda em 1958, houve curso de treinamento para 

dirigentes de clubes agrícolas (O Dia, p. 4, 29 abr.1958)  

Ao longo da pesquisa, percebe-se que a Secretaria de Educação, de alguns Estados, 

também criou leis relacionadas à fundação de CAEs.  Em Goiás a Lei 477, de 26 de janeiro de 

1951 criou o Serviço de Clubes Agrícolas na Secretaria de Estado da Educação (GOIÁS, 1951). 

O jornal O Dia, de Curitiba, em várias edições de março e na edição de 3 de abril de195933 

divulgou a Portaria 148, de 3 de fevereiro de 1959, da Secretaria de Educação e Cultura do 

Estado do Paraná, aos diretores de Grupos Escolares, Ginásios e Colégios Estaduais a entrarem 

em contato com os órgãos competentes, para a fundação de clubes agrícolas escolares nos 

estabelecimentos de ensino.  

 A notícia dos clubes em 1959 revelou que haveria  

 

[...] um entrosamento efetivo entre a Campanha Nacional de Merenda Escolar e a 

Campanha dos Clubes Agrícolas [...]. Os dirigentes e servidores da Campanha da 

Merenda Escolar demonstraram interêsse em ajudar os Clubes Agrícolas, que 

necessitam de maior assistência técnica. [...] a fim de desenvolver a parte educativa 

de socorro à infância, através de filmes, publicações, cartazes, programas radiofônicos 

e divulgação por outros veículos. (Correio da Manhã, p. 8, 23 jul. 1959).  

 

Em 1960, a revista Brincar e Aprender, o boletim dos clubes agrícolas voltou a circular 

e foi então apresentada no caderno agrícola do Correio da Manhã, de 15 de maio de 1960, por 

José Anastácio Vieira (1960b, p.83), como “mais uma publicação de caráter extensionista, que 

vem fortalecer o sistema estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Escritório Técnico de 

Agricultura Brasil-Estados Unidos [ETA], Serviço Social Rural e Associação Brasileira de 

Crédito e Assistência Rural”. Além disso, José Anastácio Vieira, anunciou que o SIA passaria 

a contar com a ajuda do Serviço Social Rural e do ETA, na campanha dos Clubes, por 

intermédio dos convênios recém-firmados e que precisava da cooperação das comunidades 

                                                            
32 Para o estudo sobre a educação rural e a influência norte-americana e, obviamente o ETA e ABCAR, ler 

Mendonça (2007a), em especial o capítulo 5 e, principalmente, Mendonça (2010a; 2010b). 
33 Edições de 7, 11, 20 e 21 de março de 1959. 
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rurais, especialmente, da colaboração  “em caráter permanente os professores, os técnicos, os 

representantes da agricultura, as autoridades públicas, enfim, o povo rural” (VIEIRA, 1960b, 

p. 83).  

Conforme o organograma abaixo, os clubes agrícolas escolares eram vinculados ao 

Ministério da Agricultura, por meio do Serviço de Informação Agrícola, na seção de Extensão 

Agrícola. A cargo da Extensão Rural estavam também as Semanas Ruralistas e Economia 

Doméstica, atividades que também constantemente ligadas aos CAEs. faziam parte da Semanas 

Ruralistas a fundação de clubes agrícolas e nelas eram fornecidos cursos aos professores 

dirigentes dos clubes.  

 

FIGURA 1 - Organograma do Serviço de Informação Agrícola, do Ministério da Agricultura,              

em 1958 

 

Fonte: VIEIRA (1958). 

 

Percebe-se que a chamada campanha dos clubes agrícolas escolares passava por 

transformações ao ser submetida ao campo da extensão rural. Conforme Mendonça (2006), a 

extensão rural privilegiou a alfabetização e a formação técnica da população rural jovem e 

adulta e, por meio de ações educativas não escolarizadas e, em consequência, o interesse e 

investimento do Ministério da Agricultura se deslocava da escola primária para atingir 

prioritariamente outros extratos da população rural.  
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O foco de uma educação para o futuro foi vencido pela urgência daquele presente e a 

formação técnica daqueles que eram vistos como os que efetivamente trabalhavam passou a 

frente do investimento sobre a infância rural.  O jornal Correio da Manhã de 29 de janeiro de 

1961 trouxe um extenso artigo assinado pelo diretor do SIA, José Anastácio Vieira, diretor do 

SIA, em que este sugeria a instituição de clubes agrícolas nas forças armadas, a exemplo do 

que, segundo ele, acontecia em outros países, como por exemplo a França. 

O que permaneceu, entretanto, foi o caráter salvacionista atribuído aos clubes no 

discurso ruralista. Ainda em 1960, o clube agrícola era divulgado como o meio de “salvação do 

homem rural”. 

 

[...] o trinômio Educação, Saúde e Agricultura, fatores básicos e harmônicos para o 

aprimoramento do produtor e melhoramento da produção rural, tendo a reunião 

alcançado êxito e transcorrido em clima de entusiasmo do clubista, compreensão e 

camaradagem. [...] Caminho da redenção [...] o caminho certo para a redenção do 

homem rural. (Correio da Manhã, p. 13, 11 fev. 1960, grifo no original). 

 

Em 1961, outro acontecimento que pode ter impactado na campanha dos CAEs foi a 

promulgação da Lei nº 4024, de 20 de dezembro de 1961, que fixou as Diretrizes e Bases da 

Educação nacional (LDB) e, entre outros aspectos, concentrou no Ministério da Educação as 

instâncias e modalidades de educação escolar, inclusive a educação rural que desde o inicio do 

século XX era atribuição do Ministério da Agricultura. Ou seja, os clubes agrícolas escolares, 

agremiação vinculada aos SIA/MA, não estariam mais, pelo menos em tese, sob este campo de 

regulação e influência.  

Ainda assim, pelos menos nos próximos quatro anos seguintes foram encontradas 

informações, nas fontes de pesquisa, que noticiaram sobre CAEs que funcionavam 

subordinados ao Serviço de Informação Agrícola, do Ministério da Agricultura. Em 1962 foram 

encontradas ainda várias notícias de CAEs em funcionamento pelo país sob o comando do MA 

(O Imparcial, 13 set. 1962).  Já em 1964, o Correio da Manhã, de 1º e de 9 de agosto de 1964 

informou um apoio técnico e financeiro do Governo do estado de São Paulo a Federação dos 

clubes agrícolas daquele estado.  

Mas, seria uma questão de tempo para que os clubes agrícolas escolares encontrassem 

o término de sua presença nas escolas primárias do país. Em 1963, foi anunciada a extinção dos 

CAEs.  Ao que tudo indica, os clubes agrícolas escolares iriam ser substituídos pelos clubes 4s, 

programa que trabalharia com jovens e não com as crianças e também não tinham vínculos 

diretos com a escola.  
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O lamento foi evidenciado, por exemplo, no texto publicado no jornal Correio da 

Manhã, do Rio de Janeiro, após o título que anunciava o sentimento do articulista, não 

identificado, em relação ao MA, o redator escreveu:  

 
Acaba-se assim, sem maiores conseqüências, um dos meios efetivos de que dispunha 

o M. A. para promover a massificação de conhecimentos úteis aos trabalhadores 

rurais, àqueles que realmente trabalham no campo. Conheceriam novas técnicas e o 

porque de muitas coisas, através dos seus filhos, sócios dos clubes agrícolas. E 

sobretudo, viveriam democracia. (Correio da Manhã, p. 4, 18 out. 1963, grifo no 

original). 

 

E ainda: 

 

O fulaninho faz um projeto de criação de porco: Um porco. Está na cara que este 

fulaninho não é filho de um enxadeiro. É filho do patrão, o único que tem a capacidade 

para dar ao filho, mesmo ajudado pelo crédito, o porco e o material para as instalações 

rústicas [...]  - O agrônomo extensionista ensina aquêle fulaninho ou a dez outros 

filhos de proprietários de terra, as técnicas de trabalho de criar porco com lucro, de 

plantar milho híbrido que, se processada através do clube agrícola, funcionando na 

escola, chegaria ao conhecimento de 300 ou 400 brasileirinhos (Correio da Manhã,p. 

4, 18 out. 1963). 

 

O artigo supracitado criticava os clubes 4S e afirmamava que um filho de fazendeiro 

poderia criar um projeto e conseguiria ajuda do governo. Além disso, segundo a fonte, a 

instrução não atingiria muitas pessoas e nem os que mais precisavam.  

O contexto da agricultura nacional era outro e, neste sentido, importa ressaltar as 

parcerias, convênios e intercâmbio que Ministério da Agricultura tinha com os Estados Unidos 

desde o início do século XX. Foram encontrados muitos registros que relatam os acordos entre 

o Brasil e os Estados Unidos e, consequentemente a influência direta na organização e nas 

atividades dos clubes agrícolas escolares brasileiros (CRUZ, 1936, TEIXEIRA, 1936, 1944, 

1952, HOMEM, 1937, LIMA, 1947, LIMA; BUHR; LAVOR, 1958, VIEIRA, 1959, 1960a).  

A pesquisadora Sonia Regina de Mendonça (2010b) considera que a educação rural brasileira 

está entrelaçada aos acordos Brasil/Estados Unidos e particularmente, na criação e no modelo 

de funcionamento dos clubes agrícolas escolares. 

Nos anos 1950, estas parcerias foram muito intensificadas com a assinatura de 

convênios como o Escritório Técnico de Agricultura Brasil-Estados Unidos e ABCAR, e, foram 

promovidas campanhas que miravam a educação do campesinato, entre as quais, destacam-se 

a Campanha Nacional de alfabetização Rural, Patronatos, Missões Rurais e também os Clubes 

Agrícolas.  
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Sonia Regina de Mendonça afirma que a presença norte-americana junto à educação 

rural foi consideravelmente ampliada nos anos de 1950 por intermédio de novos acordos com 

o Ministério da Agricultura. 

 

Não é difícil inferir que a partir da CBAR os conflitos intraestatais, já latentes entre 

ambas as agências, se aguçariam sensivelmente, sobretudo diante do fator que agora 

se colocava: a escolha do Ministério da Agricultura como parceiro privilegiado nos 

acordos de cooperação técnica com o governo norte-americano[...]. (MENDONÇA, 

2010a, p. 101, grifo da autora). 

 

Para a pesquisadora Sonia Regina de Mendonça, dentre as metas dos acordos 

mencionados estavam a implantação de Centros de Treinamento (CTs), que eram destinados à 

qualificação profissional de adultos para os trabalhos agrários; a difusão dos  CAEs em todo o 

país;  “a formação continuada de técnicos especializados nos EUA”, além dos cursos educativos 

destinados ao preparo “das chamadas  lideranças rurais, mediante programas educativos 

teoricamente capazes de incutirem nos trabalhadores do campo o amor à terra e ao trabalho” 

(MENDONÇA, 2010c, p 191, grifos da autora).  

O lamento ruralista não encontrou eco nas instâncias de governo e mesmo na sociedade 

civil e o clube agrícola escolar acabou por desaparecer das escolas como também de outros 

espaços não escolares. Encerrava-se assim uma experiência celebrada no discurso ruralista 

como capaz de transformar as populações rurais do Brasil e reverter suas miseráveis condições 

de vida e trabalho prendendo-as a terra e ao trabalho agrícola.  

O projeto dos Clubes Agrícolas Escolares se encerrou e não enfrentou o real problema 

da terra, qual seja, a posse por uns poucos de grandes latifúndios, enquanto a grande maioria 

não possuía um espaço para morar. O que resultou dos CAEs é que no que tange a vida do 

campesinato, pouca coisa foi mudada, principalmente, por falta de uma política agrária que de 

fato contemplasse os interesses do trabalhador rural despossuído de terras. 

 

2.1 Fundar e manter um CAE: por dentro de uma estrutura de registro e controle 

 

Como visto, os CAEs recebiam diretrizes e orientações abrangência nacional que foram 

traçadas inicialmente em 1933, pela Sociedade dos Amigos de Alberto Torres e depois de 1940, 

pelo Ministério da Agricultura através do Serviço de Informação Agrícola. Havia, pois, uma 

série de procedimentos para a criação e organização do clube agrícola escolar.  

Cada clube para ser fundado deveria possuir local para reuniões, ter no mínimo dez 

sócios, ter uma diretoria eleita pelos sócios e meios para desenvolver práticas agrícolas 
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(VIEIRA, 1958). Mas, os clubes podiam se instituir tanto em escolas do campo quanto da cidade 

e para os ruralistas, “junto às escolas públicas e particulares, especialmente no interior [...]” 

(LIMA; BUHR; LAVOR, 1958, p. 9). Os clubes agrícolas das escolas urbanas conseguiam lotes 

junto às prefeituras ou terrenos cedidos por particulares para as aulas práticas.  

No entanto, havia clubes que funcionavam em pequenos espaços onde era montado 

apenas um canteiro ou até mesmo uma árvore ou ainda, uma lata ou um vaso de flores. O leque 

de opções que poderiam configurar um clube agrícola escolar era amplo.  

 

O Clube Agricola satisfaz as suas finalidades mantendo: a) horta; b) jardim ou cultura 

em vasos, latas, janelas, etc., de flores; c) pequenas criações de aves, coelhos, abelhas, 

bicho de seda; d) orientando os seus sócios em assuntos agrícolas; e) fazendo 

excursões a propriedades agrícolas, participando nelas de sementeiras, colheitas, 

podas, combate às pragas, de todas as atividades agrícolas enfim; f) realizando 

concursos e exposições de produtos colhidos pelos seus sócios; g) colaborando com 

os serviços públicos na racionalização dos métodos de trabalhos agrícolas correntes 

no Brasil. (Correio Oficial, 15 nov. 1941). 

 

Existiam ainda alguns clubes que funcionavam de maneira externa com os alunos que 

construíam canteiros em suas casas ou cultivavam flores nas janelas. Foi divulgado no Diário 

da manhã, de Vitória/ES em 6 de dezembro de 1933, em artigo assinado por Cristiano Fraga, 

que “para considerar-se sócio basta apenas que cada aluno-voluntario se entregue em sua 

propria casa ao cultivo, conforme a sua preferencia, de hortaliças, flores e arvores ou á criação 

de aves, bicho da seda, abelhas, coelhos ou pequenos animais domesticos” (FRAGA, 1933, p. 

1). Muitas vezes, as crianças trabalhavam nas atividades dos clubes na escola e também 

cultivavam ou criavam animais em casa, sendo que haviam zeladores dos clubes que visitavam 

as produções particulares dos sócios, tomavam notas, acompanhavam, instruíam e faziam os 

relatórios que depois iriam para os livros dos clubes (CRUZ, 1936).  

O importante para os ruralistas era que o clubista aprendesse os métodos de cultivo e 

criação racional. Assim, os clubistas que trabalhavam em suas casas aprendiam teoricamente 

com a professora dirigente na sala de aula e nas atividades práticas e, com os cursos esporádicos 

ministrados pelos técnicos do SIA ou dos órgãos da esfera estadual, além dos folhetos, revistas 

e livros enviados pelo SIA. Esses conhecimentos eram consolidados na prática, durante as 

atividades agrícolas do clube, na maioria das vezes em terrenos cedidos aos clubes, trabalhavam 

juntamente com a professora dirigente do clube. O clube agrícola era organizado de forma que, 

mesmo se produzisse em casa, a produção era instruída no método racional e a produção era 

acompanhada e relatada nos registros dos livros dos clubes. 
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Era necessária a adesão espontânea do aluno (O Estado de Mato Grosso, p. 6, 2 nov. 

1940, Correio Oficial, 20 jun. 1941, VIEIRA, 1958). Então, mesmo sendo aluno da escola onde 

o clube era instituído, não era obrigatória a agremiação. Caberia ao professor persuadir ao aluno 

para que esse se associasse ao clube. Para se conseguir essa adesão espontânea do alunado, o 

professor deveria tornar o clube interessante com atrativos de acordo com as expectativas das 

crianças de cada região e de acordo com as necessidades e as possibilidades locais 

 

Para que se torne real, vivo e interessante, precisa o clube estar bem integrado na vida 

escolar, tornando-se indispensável ser desejado pelas crianças, o que vale dizer, bem 

motivado. Daí a importância da motivação que pode ser espontânea ou sugerida pelo 

professor, através de uma situação habilmente conduzida. 

Além disso devem ser levadas em conta as necessidade e possibilidades da escola e 

do meio social e ter o clube, como fundamento didático, as realizações dos próprios 

alunos, em perfeita coordenação com as demais atividades de classe. (SILVA, 1957, 

p. 49). 

 

Além da adesão espontânea da criança, para o bom funcionamento do clube, segundo 

as fontes, seria necessário garantir a aproximação com suas famílias e com certos setores da 

sociedade. “Nunca deve faltar a cooperação dos pais dos alunos e de particulares, 

principalmente técnicos em agricultura, porque dela depende o êxito do clube agrícola” 

(SILVA, 1957, p. 50).  

Antes da fundação do clube, os pais deveriam ser esclarecidos a respeito da agremiação 

e suas finalidades (CRUZ, 1936). Depois de motivados a aderir e participar dos clubes, os 

alunos deveriam partir para a elaboração do estatuto da associação. Vieira (1958) esclareceu 

que cada clube por meio da sua diretoria deveria elaborar um “regimento interno, ou estatuto, 

objetivo, simples e flexível” (VIEIRA, 1958, p. 119). O documento deveria ser elaborado pelas 

crianças, incentivadas pelo professor, trazendo o nome do clube, os objetivos e sua diretoria. 

 

Êstes deverão ser feitos pelas próprias crianças, com objetivos pelas mesmas visados, 

onde conste apenas o que for essencial e exeqüivel, embora tenha de ser atualizados e 

ampliados mais ou menos frequentemente.  Para isso é interessante serem consultados 

estatutos de outros clubes agrícolas escolares e da sociedade local, sempre que houver 

essa possibilidade. (SILVA, 1957, p. 53). 
 

Para a criação de um clube havia a necessidade de uma cerimônia de fundação (Correio 

Oficial, 19 dez. 1935; 24 jun. 1936), com a presença de autoridades, professores e alunos 

quando era aclamado o nome do patrono do clube e o slogan da agremiação. Quanto ao patrono 

do clube, as instruções eram claras: a “escolha do patrono deve ser feita entre os brasileiros 

ilustres, já falecidos e é de grande utilidade para o clube” (O Estado de Mato Grosso, 2 nov. 

1940, p. 6, Correio Oficial, 20 jun. 1941).  
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Embora a recomendação era para que o patrono do Clube fosse escolhido dentre os 

nomes de pessoas ilustres e já falecidos, Pedro Ludovico Teixeira, foi aclamado ainda vivo 

como patrono de clube agrícola goiano (Correio Oficial, 24 jun. 1936). Entre os patronos das 

novas entidades que iam sendo fundadas muitos nomes de pessoas vivas ou não foram 

homenageados dentre estes, “figuram os nomes dos srs. Apolônio Sales, Odilon Braga, Navaro 

de Andrade, Alberto Torres, visconde de Mauá, Chiquinha Rodrigues, Cruz Martins e outros” 

(Correio da Manhã, 09 ago. 1942, p. 1). Assim, os clubes recebiam nomes de pessoas 

consideradas importantes, principalmente na visão do ruralismo. 

Assim como os clubes agrícolas norte-americanos, os Clubes Agrícolas Escolares 

brasileiros, também possuíam um emblema34. A professora Amália Hermano Teixeira, em 

artigo publicado na Revista de Educação, n. 29, de maio/junho de 1959, afirmou que o emblema 

dos CAEs brasileiros era um trevo de três folhas que trazia o slogan: “unidos seremos fortes, 

uma palavra em cada fôlha” (p. 29). No entanto, cada clube agrícola criava seu próprio lema, 

dentre eles: “Seja o melhor exemplo de si mesmo!; Aprenda como fazer fazendo; Vença sem 

ostentar e perca sem lamentar! Projete o nosso trabalho e trabalhe o nosso projeto!” (LIMA; 

BUHR; LAVOR, 1958, p. 33). O discurso reforçava um modo de governar, onde cada um daria 

o melhor de si e trabalhava para si e para a comunidade num sistema de cooperação, que, pelo 

menos em tese, oneraria menos ao Estado e colaboraria com a “grandeza da pátria”. No lugar 

do ônus, o bônus. 

O release com a Circular da SAAT, foi encontrado nos jornais Diário da Manhã, de 

Vitória/ES, de 17 de dezembro de 1933, no Correio Oficial de Goiás, de 16 de novembro de 

1935 e no O Dia, de 28 de janeiro de 1943. O texto possibilita perceber que era necessária, no 

ato da fundação do clube a existência de uma diretoria composta por “Presidente, Secretário, 

Diretora, Tesoureiro e zeladores, eleitos por dois anos dentre os alunos que tiverem mais de 10 

anos de idade, menos a diretora do clube que será escolhida entre as professoras da escola ou 

grupo” (SAAT, 1933, p. 2). A eleição acontecia durante uma cerimônia, com a presença de 

                                                            
34 O emblema do clube naquele país era um trevo de quatro folhas com um “H” em cada folha (LIMA; BUHR; 

LAVOR, 1958, VIEIRA, 1958, TEIXEIRA, 1959, FFUENTES, 1995). Criado em 1937 e cada “H” tinha 

significado: head (cabeça), heart (coração) hands (mãos) e health (saúde) (CRUZ, 1936, LIMA, 1949, 

TEIXEIRA, 1952, LIMA; BUHR; LAVOR, 1958). De acordo com José Anastácio Vieira (1958) O emblema 

representava o esforço daquele país em despertar na juventude rural o amor à terra natal. Ainda José Anastácio 

Vieira (1959) afirmou que as cores verde e branca do referido emblema, simbolizariam a pureza do espírito, alma 

e corpo e a vida jovem em desenvolvimento. Já a professora Amália Hermano afirmou que as quatro palavras 

iniciadas com a letra “H” seriam porque as atividades do clube visavam formação “intelectual, moral, 

profissional e física dos jovens” (TEIXEIRA, 1952, p.5). Cada clubista americano deveria decorar o juramento 

que englobavam os 4Hs: “Minha cabeça para pensamentos claros, meu coração para a lealdade, minhas mãos 

para grandes obras, Minha saúde para uma vida melhor. Em prol do meu clube e minha Pátria!” (LIMA, BUHR 

e LAVOR, 1958, p. 32). 
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autoridades e tudo era registrado em um Livro de Atas, assinado por todos os presentes. A 

diretoria deveria ser escolhida por eleições democráticas e o voto era secreto, com apresentação 

de chapas eleitorais e de acordo com José Anastácio Vieira, diretor do SIA, deveria haver pelo 

menos dois candidatos, para cada cargo (VIEIRA, 1958).  

José Anastácio Vieira (1958), ainda afirmou que a eleição deveria ser anual, o que 

apontou mudança, pois, desde a instituição dos CAEs em 1933 e também nos registros de1935 

e 1943 a eleição era bienal. Era divulgado o nome completo dos componentes da diretoria e até 

mesmo dos alunos sócios nos jornais da época (Correio Oficial, 18 dez. 1935, 24 jun. 1936). 

O docente responsável pelo CAE deveria preparar os futuros sócios por meio de 

sucessivas reuniões, esclarecer as finalidades do Clube, incentivar a adesão ao grêmio, e, 

depois, solicitar o boletim de inscrição, junto ao Serviço de Informação Agrícola. Após 

devidamente preenchido, o boletim era enviado ao SIA junto com as cópias autenticadas da ata 

de fundação do clube e da eleição da diretoria. Nota-se que o clube era fundado, e desenvolvia 

suas atividades, e só depois, preenchido o boletim de inscrição para ter seu número de registro 

junto ao SIA. Com o registro junto ao SIA, o clube ganharia o apoio necessário à sua 

manutenção.  

O clube era registrado no Serviço de Informação Agrícola em caráter provisório, o 

registro definitivo após um ano de funcionamento (VIEIRA, 1958). Como visto, cada clube 

elaborava o seu regimento interno, ou estatuto. Por meio do registro junto ao SIA, o clube 

ganharia, o apoio necessário à sua manutenção 

 

Para ser amparado pelo SIA, deve o clube agrícola pedir registro, preenchendo para 

tanto o boletim que lhe for enviado, do qual constem as seguintes informações: nome; 

data da fundação; endereço completo, inclusive nome da escola a que pertence; 

número de sócios; trabalhos realizados; elementos de que se dispõe (terreno, 

ferramentas, dinheiro, proteção oficial ou particular na localidade, etc.); nome dos 

sócios e da professora que os orientam. (Correio Oficial, 15 nov. 1941). 

 

O boletim de inscrição era o primeiro registro do Clube Agrícola junto ao Serviço de 

Informação Agrícola, do Ministério da Agricultura. Cada clube possuía livros próprios, de 

registros diversos e enviava ao SIA relatórios periódicos das atividades documentadas inclusive 

com fotografias quando possível (Correio Oficial, 15 nov. 1941).  “O clube possuía livros da 

vida: 1° Livro de Registro de Sócios, 2° Livro das Atas, 3° Livro de Correspondência, 4° Livro 

de Atividades Rurais, 5° Livro de Registro de Árvores, e 6° Livro de Notas” (ECAR, 2016, p. 

105, grifo da autora).  
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Dentre os diversos livros do clube, havia também o Livro Caixa onde o tesoureiro fazia 

o lançamento detalhado para que depois o secretário ou o presidente pudesse transcrever, em 

forma de relatório, para prestar contas do movimento financeiro e de todas atividades realizadas 

e seus respectivos desfechos e enviar ao SIA. Nas reuniões periódicas se registrava tudo nos 

respectivos livros 

 

Deve se fazer reuniões periódicas, por quinzena ou semanalmente, de preferência aos 

sabados, nas escolas de dois turnos. As assembléias gerais ordinárias realizar-se-hão 

uma vez por mês, como comparecimento da totalidade dos sócios ou representantes 

dos mesmos, escolhidos em tôdas as classes, pelos colegas. Convocar-se-ão tantas 

reuniões extraordinárias, quantas forem indispensáveis. (SILVA, 1957, p. 55). 

 

Havia uma rigorosa instrução de protocolo para essas reuniões, que poderiam ser 

“ordinárias, extraordinárias, e de Assembléia geral” (LIMA; BUHR; LAVOR, 1958, p. 62). O 

livro explica o formato de cada uma dessas sessões, após explicar em detalhe o protocolo de 

abertura, desenvolvimento e encerramento da reunião. De acordo com a fonte, nas sessões 

deveriam ser utilizadas as “expressões consagradas pelo uso, e empregadas em sessões de 

Qualquer natureza” (LIMA; BUHR; LAVOR, 1958, p. 62). As expressões as quais o livro se 

refere deveriam ser proferidas pela professora dirigente do CAE, dirigida à diretoria do clube:  

 

Abertura da sessão: Declaro aberta a sessão – O Senhor Secretário queira fazer a 

leitura da Ata da sessão anterior [...] 

Expediente: O Senhor secretário queira ler o expediente para o conhecimento da casa 

[...] 

Ordem do dia: Faculto a palavra a quem dela queira fazer uso [...]. Em discussão [...] 

proposta apresentada [...] Em votação; os que estiverem de acordo continuam sentados 

[...] Continua a facultação da palavra [...] 

Senhor tesoureiro dê conhecimento à casa do balancete correspondente ao mês de [...]. 

Está em discussão o balancete apresentado [...]. Está encerrada a sessão. (LIMA; 

BUHR; LAVOR, 1958, p. 62). 

 

 

É pertinente lembrar que a diretoria do clube era composta por crianças, exceto a 

professora que era a diretora do clube. é percebido pelo cruzamento das fontes, que, a 

formalidade das sessões era para que as crianças praticassem no clube o que ela iria viver na 

sociedade, já que nesse raciocínio a escola seria a sociedade em miniatura. 

Cada clube tinha uma pasta no Serviço de Informação Agrícola, que continha todas as 

informações sobre a criação dessas agremiações, ou mesmo o cancelamento de clubes 

(VIEIRA, 1958). Nessas pastas eram arquivadas até mesmo as correspondências trocadas com 

o SIA. Ao receber os relatórios e outros documentos dos clubes agrícolas o SIA, por sua vez, 

organizava todo material para controlar, dar assistência e divulgar as referidas instituições. 



70 

 

 

Foi organizado um fichário completo sobre os Clubes Agrícolas registrados, 

compreendendo cartões pela ordem, segundo os municípios e respectivos Estados, 

segundo o número de registro e o nome do estabelecimento escolar que mantém a 

entidade. (VIEIRA, 1958, p. 32). 

  

Estas pastas serviam para o acompanhamento de cada clube que, por sua vez, devia a 

manter atualizada com relatórios minuciosos e documentos periódicos que enviava ao SIA. As 

atividades eram monitoradas. Esses relatórios detalhavam as atividades dos clubes agrícolas e 

muitas vezes eram acompanhados de fotografias. é considerável a quantidade de fotografias dos 

clubes encontradas nas fontes. Tanto as fotografias quantos os relatórios, além da finalidade de 

registro e controle eram utilizados para a divulgação dos clubes e para o incentivo de fundação 

de novas agremiações por todo o país.  

A veiculação das imagens e relatórios era feita por meio de jornais, folhetos, livros 

diversos e em especial por meio da revista Brincar e Aprender, o boletim dos clubes agrícolas 

escolares. A Brincar e Aprender era o elo que ligava os CAEs aos órgãos oficiais do Governo 

(VIEIRA, 1958c). A diretoria do clube também era incumbida de comunicar ao SIA todas as 

alterações que por ventura viesse dificultar ou inviabilizar o funcionamento da agremiação 

(VIEIRA, 1958). Assim, de acordo com a fonte era possível saber como se desenvolviam os 

clubes agrícolas escolares na imensidão do território.  

Em tese, desde o início da fundação dos CAEs, esta agremiação poderia ser formada por 

crianças sem vículos com a escola onde o clube era instituído, no final da década de 1950, Silva 

(1957); Lima, Buhr, Lavor (1958) indicaram que os associados seriam alunos da escola ou 

grupo escolar onde o clube era instituído; no entanto, para ser sócio bastava ter a idade indicada, 

saber ler, podendo ser matriculado ou não na escola e voluntariamente assinar o livro de sócios. 

O clube agrícola tinha o seu raio de abrangência para além dos muros escolares e assumia outras 

funções frente à problemática do urbano e parecia visar com a agremiação – não mais apenas o 

problema rural, mas ocupar-se dos problemas urbanos, especialmente, as questões postas por 

uma juventude descrita como “desocupada” e socialmente “desajustada” e oferecer uma 

orientação para o trabalho (SILVA, 1957). 

A manutenção financeira dos clubes agrícolas era, via de regra, na década de 1930, sob 

a responsabilidade da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres e apoio do Ministério da 

Agricultura e depois de 1940 pelo MA. Os clubes, contavam ainda, com apoio de outros órgãos 

públicos e de doações conseguidas pelos dirigentes dos clubes sejam elas de ordem públicas ou 

privadas.  
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As fontes que trazem os registros dos primeiros clubes fundados, mostram que, pelo 

menos inicialmente não havia nenhuma contribuição por parte dos sócios para a manutenção 

dos clubes agrícolas (ANDRADE, 1933).  

No regimento interno do clube agrícola escolar, ao tratar dos sócios, a SAAT instituiu 

em seu Art. 9º que “[...] a) – não haverá nenhuma contribuição financeira por parte do sócio” 

(SAAT, 1933, p. 2; Correio Oficial, 16 out. 1935; O Dia, p. 5, 28 jan. 1943). No entanto, já na 

década de 1950, o Jornal curitibano, O Dia, trouxe uma matéria extensa, que instruia a 

preparação, a fundação, a inscrição, e o trabalho nos clubes agrícolas. O texto instruia a 

arrecadação de uma taxa dos associados: “Em março de cada ano convem preencher as vagas 

que ocorrerem na diretoria, bem como procedida a arrecadação da taxa de contribuição anual 

dos clubistas” (O Dia, p. 3, 14 ago. 1951).  

Quando o Ministério da Agricultura baixou as normas para fundação, organização e 

registro dos CAEs, na Portaria de 11 de dezembro de 1958, no seu capítulo V, artigo 10 a 15 

que trata manutenção dos clubes agrícolas afirmou que o Clube Agrícola seria “mantido com 

os fundos resultantes de: a) contribuição mensal dos sócios (quando possível); b) campanhas e 

festividades diversas; c) auxílios de instituições e pessoas; d) assistência de órgãos públicos” 

(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1956, p. 24 504/5, grifo meu). Sabe-se que apartir de 1940, 

o MA passou a subsidiar essas instituições e divulgou no final da década de 1950 a possível 

contribuição do sócio.  

Ao SIA competia além da supervisão e orientação, da campanha dos clubes agrícolas, 

também a assistência técnica permanente, incluindo as publicações, para a orientação, 

informação e divulgação das atividades dos clubes e a assistência material nos três primeiros 

anos de existência dos clubes; a organização de congresso regionais e nacionais e a promoção 

da agremiação em federações e ainda estimular o intercâmbio entre as federações e entre os 

clubes.  

No entanto, a matéria explicava que o SIA não dispunha de recursos orçamentários 

especialmente para os Clubes Agrícolas, e que este Serviço contava com a “cooperação dos 

demais órgãos do Ministério da Agricultura”, para fornecer aos clubes “livros, cartazes e 

folhetos próprios à infância, adubos e sementes, ferramentas e inseticidas” (Correio da Manhã, 

p. 6, 03 jun. 1942). Em um dos relatórios do MA foi encontrado o seguinte registro: 

 

De 1 de janeiro de 1940 a 1 de junho de 1944 foram registrados no S. I. A. 886 clubes 

agrícolas escolares, aos quais foram fornecidos o seguinte material, além de 

permanente assistencia técnica: Adubos - 19.816 kg; sementes de milho, feijão, arroz, 

batatas - 4.100 kg; ferramentas – 2.770 peças; semente hortícolas 21.185 pacotes; 
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publicações 84. 932 exs.; cartões postais 3.500; cadernos 12. 000 (RELATÓRIO DO 

MA, 1945, p. 382, grifo meu). 

 

Dentre as ações de assistências aos clubes agrícolas escolares além das ferramentas, 

sementes e suplementos agrícolas estavam a vasta quantidade de publicações do SIA/MA,35 

cujo volume anunciado seria maior que o dos demais materiais enviados aos clubes.  Ao que 

tudo indica, em 1945 o SIA passou a contar com a verba direcionada aos CAEs. Em uma nota 

publicada em O Dia, jornal de Curitiba informou que a pasta que cuidava dos CAEs ganharia 

uma verba própria; o que aumentaria a força tarefa para a retomada das campanhas dos clubes, 

“no orçamento do Ministério da Agricultura para 1945 há uma dotação de Cr$ 360.000,00 para 

o custeio da campanha dos clubes agrícolas escolares” (O Dia, p. 10, 18, mar. 1945).  

Percebe-se que um dos principais gastos com tais verbas, se dizia a respeito das 

publicações variadas do SIA destinadas aos CAEs. Dentre estas publicações destacam-se a série 

Clubes Agrícolas e a revista Brincar e Aprender. Apesar de não ter sido possível detectar o total 

de livros que compõe a referida série, foi possível encontrar o livro de número 29. O primeiro 

livro da série, traz o mesmo nome: Clubes Agrícolas e foi escrito por Jorge Pinto Lima, 

“veterinário e técnico de educação rural que assumiu as funções de relações públicas do Serviço 

de Informação Agrícola” (NICOLAU, 2016, p. 74), o jornalista Carlos Buhr, que iniciou a 

carreira como repórter do jornal A Noite e radialista, e, Guaraci Cabral de Lavor, engenheiro 

agrônomo do Ministério da Agricultura. 

Quanto a revista Brincar e Aprender, o Relatório do MA (1943), propagou o seu 

lançamento: “[...], vem o boletim dos clubes agrícolas inserindo matéria educativa variada, 

pequenos contos de fundo moral e recreativo, dominando sempre o espírito ruralista. Brincar e 

Aprender tem sido um eficiente fator de animação à campanha dos clubes [...]” (RMA, vol. II, 

1943, p. 265). Seu primeiro número, foi lançado em 1942 e era mimeografado (Correio da 

Manhã, 31 maio. 1942, RMA, 1943, Brincar e Aprender, n. 11, maio/jun. 1944). Foi publicado 

cinco edições da revista em 1942 e cinco em 1943 (Brincar e Aprender, n. 11, maio/jun. 1944). 

A partir da revista número 11, a Brincar e Aprender passou a ser impressa, ilustrada, e 

encadernada (NICOLAU, 2016). Houve muita repercussão da revista (Brincar e Aprender, 

nº13, p. 24, out. - Dez., 1944) chegou a ter a tiragem de “12 mil exemplares por mês” (A Manhã. 

p. 2, 6 out. 1945).  

Dentre as publicações do SIA/MA para os clubes, haviam diversos romances literários, 

como Terra abençoada, de Aristides Avila (1941) e Onde o sol é mais bonito, de Barros Vidal 

                                                            
35 Para ler mais sobre as várias publicações destinadas aos clubes agrícolas escolares ler Barbosa (2017). 
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(1943), que visavam a instruir e convencer crianças e jovens para a prática das atividades 

agrícolas além de propagar a “vivenda alegre nos campos” por meio de uma linguagem simples, 

que traziam tramas e personagens ligados ao mundo rural e aos clubes agrícolas com ilustrações 

atraentes. 

O Ministério da Agricultura, viu os CAEs também como um poderoso meio de 

divulgação e propagação de suas ideias e projetos, assim o Serviço de Informação Agrícola ao 

produzir, publicar e distribuir seus impressos pelos clubes visavam também atingir as 

comunidades as quais esses clubes pertenciam, para levar adiante seus projetos. Além disso, 

grande parte das publicações serviram para instruir a própria instituição do CAEs, já que nelas 

continham os conceitos, objetivos, funções e preceitos sob os quais cada clube deveria ser 

fundado. 

 

2.2 Clube Agrícola Escolar: conceitos, funções e objetivos 

 

Os clubes agrícolas escolares (CAEs) funcionavam num sistema de agremiações com 

alunos de escolas primárias e cursos normais. Eram fundados e mantidos pela Sociedade dos 

Amigos de Alberto Torres, em articulação com agências e agentes públicos e privados nos 

níveis federal e estaduais nos anos 1930 e, a partir de 1940, pelo Ministério da Agricultura, 

através do Serviço de Informação Agrícola (SIA) que era responsável pela divulgação, 

fundação, registro e o apoio técnico e material a esses clubes. 

É pertinente esclarecer que houve outro tipo de clube agrícola, os Clubes 4S, com 

objetivos semelhantes aos dos CAEs, mas com organização e público alvo distintos, os 4-S 

foram fundados na década de 1950 e a partir desse período se expandiram pelo país até a década 

1970. Os 4-S não eram vinculados às escolas, mas trabalhavam com crianças e jovens da zona 

rural com idade entre 10 a 21 anos em ambientes não escolares (SOUZA, 2003). Emelhantes 

aos 4 H Clubs, os clubes 4S, tinham um emblema que era “um trevo verde tornou-se o emblema 

dos Clubes 4-S, cujos esses eram distribuídos nas quatro folhas, representando as palavras 

Saber, Sentir, Saúde, Servir” (SOUZA, 2003, p. 111, grifos da autora).  

Esses clubes também eram vinculados ao Ministério da Agricultura. No discurso do MA 

e de seus intelectuais, os Clubes 4-S funcionavam exatamente como seus congêneres clubes 

norte-americanos.  Os 4-S tinham o objetivo de convencer os agricultores a abandonarem as 

práticas tradicionais e adotarem “as modernas, sob o argumento de que o aumento da produção 

e da produtividade seria alcançado através da mecanização e da tecnificação agrícola” 

(SOUZA, 2003, p. 16). 
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Quanto aos clubes agrícolas escolares (CAEs), se originaram36 e também foram 

inspirados em modelo norte-americano. Tal influência foi recorrentemente apregoada pelos 

agentes envolvidos com os CAEs no Brasil que repetiam, por exemplo, que os objetivos dos 

clubes agrícolas escolares do Brasil “são os mesmos dos seus congêneres norte-americanos” 

(LIMA; BUHR; LAVOR, 1958, p. 41).   

A operação discursiva que aproximava CAEs brasileiros dos 4H Clubs norte americanos 

foi subsidiada pela intensa divulgação destes últimos nos impressos do MA e por outros agentes 

no Brasil (CRUZ, 1936; TEIXEIRA, 1936; LIMA; BUHR; LAVOR, 1958, VIEIRA, 1958) e 

estava relacionada à intencionalidade de angariar apoio para a disseminação dos clubes 

agrícolas no Brasil. Conforme Mendonça (MENDONÇA, 2010a, p. 61)  

 

A recorrência de clubes agrícolas é flagrante nos boletins ministeriais, evidenciando 

o empenho dessa agência em patrocinar a campanha nacional em defesa de sua 

proliferação. O boletim de 1945 da conta da história dos clubes agrícolas e sua 

disseminação pelas Américas, atribuindo seu marco inaugural à iniciativa pioneira dos 

Estados Unidos em 1914, bem como enaltecendo o fato de existir em solo americano, 

em 1945, cerca de dois milhões de sócios, dirigidos por 175 mil homens e mulheres 

em trabalho voluntário e orientados por especialistas do Departamento de Agricultura 

norte-americano.  

 

Embora existam semelhanças, no Brasil a contenção do êxodo rural e, portanto, a 

fixação das populações a terra se mostra como a principal motivação para o aparecimento dos 

CAEs na esfera da educação das crianças rurais. Segundo Fonseca (2013), no período 1937-

1945 os clubes agrícolas precisam ser entendidos como parte das políticas estadonovistas de 

regeneração e fixação do homem à terra na perspectiva de reduzir as grandes aglomerações nas 

cidades e o êxodo rural e, em consequência, gerar o fortalecimento das políticas do Estado 

Novo.  

Contudo, foi possível constatar a partir do estudo das fontes que as funções e objetivos 

dos clubes agrícolas brasileiros ultrapassavam a pura e simples estratégia de fixação do homem 

ao campo e, neste sentido, pode ser encontrada a apropriação de objetivos dos 4H Club nos 

CAEs do Brasil. O discurso ruralista, se empenhou em elaborar e difundir o que era um clube 

                                                            
36 Os Clubes agrícolas escolares se originaram no sul dos Estados Unidos, mais precisamente no Estado de 

Missouri, em 1903 (HOMEM, 1937), a partir do trabalho do pedagogo S. A. Knapp (CRUZ, 1936), inicialmente, 

como parte da busca de soluções para a diversificação agricola daquele país, em especial, a rotação de culturas 

entre o algodão e o milho (HOMEM, 1937). Com o nome 4-H Clubs, as agremiações funcionaram com sócios 

de 10 a 21 anos de idade de ambos os sexos do meio rural, em torno do ideal fazer o bom ainda melhor 

(TEIXEIRA, 1952). Essas agremiações se difundiram por vários lugares do mundo dentre eles, Brasil, 

Guatemala, Cuba, Porto Rico, Havaí, Haiti, El Salvador, Costa Rica, Chile, Peru, Uruguai, Bolívia, Inglaterra, 

Finlândia, vários países da Europa, Japão, dentre outros (FUENTES, 1995). 



75 

 

agrícola escolar, quais eram seus objetivos e funções sendo que estes elementos (conceito, 

objetivos e funções) muitas vezes aparecem articulados entre si.  

Este viés do discurso ruralista, além de descrever funções e objetivos, dedicava-se 

igualmente a prescrição dos modos de fazer, ou seja, de como fundar, manter e trabalhar no 

CAE. Foi possível, além disso, perceber que o conceito e as funções dos CAEs vinculavam-se, 

com mais força, a duas dimensões não estanques, mas articuladas uma a outra: a dimensão 

cívica e patriótica e a dimensão pedagógica e formativa. 

Logo no início do processo de disseminação dos CAEs, o professor Elyseo Castanho de 

Andrade, filho do professor Thales de Andrade explicava, ao fazer analogia com formas de 

associações similares, com outros clubes, que o clube agrícola escolar seria “uma sociedade em 

que não ha (sic) pagamento de joia, nem mensalidade, embora pretenda prestar relevantes 

benefícios a todos” (ANDRADE, 1933, p. 1). O professor Elyseo Andrade ainda ressaltava que 

havia “clube para tudo” e o clube agrícola era “um clube a mais”, esforçando-se em explicar 

que não era complicado fundar, manter e se associar a um clube agrícola escolar.  

Em 20 de março de 1934. A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres num comunicado 

publicado no jornal A Federação, jornal de Porto Alegre/RS, publicou um comunicado da 

Sociedade dos Amigos de Alberto Torres que informou:  

 

Eis os objetivos primordiais do clube agrícola. Outros decorrerão naturalmente deles. 

Assim a pequena estatistica, o cooperativismo, a vida em sociedade tão necessaria ao 

individualismo dos nossos latifúndios a formação de lideres agrarios para substituir 

os chefes dos sertões, a dignificação do trabalho manual, a sensação do perigo 

urbanista, a policultura, melhoria dos métodos culturais, o saneamento e 

aperfeiçoamento do homem, o senso da economia, proteção da natureza contra a 

destruição da capa florestal, o reflorestamento das zonas devastadas, a organização de 

feiras para a venda dos produtos das plantações e creações dos socios, o preparo de 

hortos e muitos outros benefícios. (SAAT, 1934, p. 8). 

 

A formação para o trabalho na terra aparece, nas fontes associada à função dos clubes 

agrícolas escolares. Neste sentido, os CAEs deveriam assumir a perspectiva de ensinar e 

preparar as crianças para a prática da “agricultura científica”. Apesar do acento no ensino de 

técnicas agrícolas e de criação de pequenos animais, o discurso ruralista enfatizava que os CAEs 

não tinham o objetivo de preparação de mão de obra. No comunicado da ABE (1936) enviado 

aos jornais, com o título de Clubes Agrícolas Escolares, encontrado durante a pesquisa no 

Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, de 10 de janeiro de 1936, e também no Correio Oficial, de 

Goiás, de 22 de fevereiro do mesmo ano, após abordar em um longo trecho a questão do êxodo 

rural, ressaltou a função dos clubes e apontou necessidade em se fundar os clubes em todas as 

escolas sertanejas do país, como se pode ler: 



76 

 

 

A função do Clube Agricola Escolar é habituar os educandos ao trabalho em comum, 

facilitar ao discipulado o desenvolvimento do espirito de organização no interesse da 

comunidade a que pertence, propiciando a cada aluno a experiência nos problemas 

que terá de resolver mais tarde, como homem feito, ante as contingencias da vida 

pratica, no seu meio natal. Seria, assim, para desejar, dada as condições do Brasil, que 

não houvesse em todo o país uma única escola sertaneja que não possuísse uma 

instituição dessa especie. (ABE, 1936, p.1). 

 

Em Goiás, esta acepção foi replicada pelo jornal Correio Oficial de Goiás, de 31 de 

maio de 1936, que veiculou nota enviada por Zoroastro Artiaga,37 chefe do Fomento Agrícola 

em Goiás, sobre os clubes agrícolas goianos e sua multiplicação, na qual afirma não estar 

capacitando mão de obra agrária e sim a formação de uma nova mentalidade: 

 

Não cogitamos fazer dos colegiais, operários agrarios para cultivarem os campos com 

suas mãos, mas, tão somente, incutir neles a necessidade de uma nova mentalidade, 

adaptada ao meio, para que possamos ser integrados a nossa verdadeira situação de 

país agrícola. Queremos novos obreiros da emancipação do Brasil incutindo neles a 

ideia de brasilidade. (ARTIAGA, 1936 p.1, grifo meu). 

 

 

Nota-se que a insistência em afirmar que o Estado não tinha interesse de formar 

agricultores, e sim, as mentalidades dessas crianças perpassou todo o período 1930-1960, ao 

aparecer em vários escritos publicados pelo Ministério da Agricultura e demais fontes. José 

Anastácio Vieira, diretor do Serviço de Informação Agrícola, afirmou que: 

 

Trabalhando a terra e criando animais, bem assim realizando tarefas de economia 

doméstica, tudo na base do mais sadio espírito de cooperação, a juventude rural 

brasileira será preparada para formar os novos batalhões agrícolas da pátria. A 

preparação começará nas escolas primária rurais e prosseguirá dentro e fora das 

atividades escolares, nas fazendas, mediante a assistência de professorado 

devidamente habilitado e sob a orientação dos técnicos extensionistas. (VIEIRA, 

1958b, p. 7, grifos meus). 

 

 

Ao referir-se aos “novos batalhões agrícolas da pátria”, José Anastácio Vieira sinalizava 

claramente para a formação de mão de obra “habilitada” para o trabalho rural. 

Desse modo, o clube agrícola escolar era visto pelos ruralistas como um centro de 

modelagem de futuros agricultores. E, principalmente, nas escolas rurais seriam os locais de 

atuação desses clubes que formatariam as crianças, pois, estas eram vistas como elemento 

econômico no qual deveriam se investir a fim de que no futuro pudessem ter adultos produtivos 

                                                            
37 Zoroastro Artiaga foi membro do Conselho Administrativo de Goiás (Revista Oeste, 1942), chefe do Fomento 

Agrícola de Goiás (ARTIAGA, 1946), um dos colaboradores da Revista Oeste, de Goiás (1942-1945). Para saber 

mais sobre Zoroastro Artiaga, ler: o intelectual e a política: a trajetória de Zoroastro Artiaga no Estado Novo 

em Goiás (MEDEIROS; CRUZEIRO, 2015). 
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nos campos. O enunciado a seguir, publicado em 1958, quase no final do recorte temporal 

estudado, confirma esta função ideológica, política e econômica dos CAEs e nega a formação 

de mão de obra especializada para o trabalho no campo.  

 

Os clubes agrícolas não têm o propósito de formar agricultores, nem pretendem 

profissionalizar as escolas do interior. Como entidades escolares, êles se confundem 

com a própria escola nos seus objetivos educacionais, dando, porém, um sentido 

prático à educação, [...] usando a observação direta como ponto de partida para a 

formação de ideias. (LIMA; BUHR; LAVOR, 1958, p. 12, grifo no original). 

 

 

No contexto dos anos 1950, a questão da formação profissional foi remetida para outras 

fases da vida (a adolescente, a juventude, a fase adulta) sem, contudo, esquecer o papel da 

escola primária seria o ponto de partida da formação profissional do trabalhado rural (SILVA 

1957).  

Entre as numerosas funções atribuídas ao clube agrícola escolar foram incluídas a 

educação de economias agrícolas e domésticas das populações rurais infantis. Na forma descrita 

pelas fontes de pesquisa sobre o tema em pauta, a educação econômica dizia respeito tanto a 

produção de excedentes, quanto a administração dos seus resultados financeiros, o que 

pressupõe ações relacionadas à venda da produção dos clubes que, por sinal, foram vistas como 

educativas. Conforme o discurso publicado por Jorge Pinto Lima, veterinário do SIA/MA, 

“ninguém negaria que é educativo negociar os produtos obtidos para prover as necessidades 

do clube e mesmo constituir um fundo de reserva” (LIMA, 1947, p. 29, grifos no original). 

 Nesta acepção, os CAEs adquiriam importância econômica que pode ser aquilatada 

pelo estudo dos Relatórios das Atividades dos clubes agrícolas, em especial, os publicados nas 

várias edições da revista Brincar e Aprender e no livro da professora Noêmia de Mattos Cruz 

(CRUZ, 1936). Em 1943, num texto subordinado ao título: Os clubes agrícolas e a batalha da 

produção afirmou-se que 

 

Os clubes agrícolas tão disseminados no Brasil, prestam os mais assinalados 

benefícios. Estimulam nas crianças, o interesse pelo trabalho, e estimulam, ainda, nos 

jovens escolares um patriotismo bem norteado, dirigido no sentido objetivo e prático. 

Goiaz, na lista acima como acentuamos, possue uma posição de relevo, está em sexto 

lugar entre os Estados que cuidam dessa organização tão valiosa. O Governo goiano 

tem procurado favorecer a organização de tais clubes, tão certo está de sua 

importância na batalha da produçãoo. (Correio Oficial, 21 set. 1943, grifo meu). 
 

O jornal goiano afirmou ainda, que devido a Grande Guerra que assolava o mundo seria 

necessária a concentração de esforços na “[...] batalha da produção agrícola e, nesse 

departamento, as crianças de Goiaz reivindicaram posição de notável saliência, procurando de 
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todas as formas atender aos pedidos da pátria mobilizada para a guerra” (Correio Oficial, 21 

set. 1943).  

Portanto, houve divulgação elogiosa a respeito da quantidade e a qualidade da colheita 

nos clubes (VIEIRA, 1958). No jornal A Manhã, de 7 de maio, de 1953 (p. 9) chegou-se a 

afirmar que crianças clubistas obtiveram em São Paulo, melhores resultados que os fazendeiros, 

ao chegar a produzir “230% a mais de milho que a média geral do Estado”. No discurso em 

pauta aceitava-se que o trabalho das crianças nos clubes poderia gerar excedentes que 

garantiriam uma reserva monetária futura.  

No romance Onde o Sol é Mais Bonito, de Barros Vidal (1943) vários trechos da trama 

registra a atenção do escritor em transmitir noções de economia agrária aos leitores, que seriam 

principalmente, as crianças dos CAEs. Além disso a fonte apresentava na década de 1940, época 

da retomada da campanha dos CAEs pelo MA, como uma “nova era” em que deveriam se 

explorar as terras brasileiras ao máximo. Barros Vidal, no romance afirmou que o Brasil estaria 

no início de “uma era grandiosa, era da recuperação do tempo perdido, era de conquista e 

crescimento e é na terra que estão as nossas maiores riquezas [..]. Já se foi o tempo em que 

nós, brasileiros, nos contentávamos em falar nas nossas riquezas; agora queremos movimentá-

las!” (VIDAL, 1943, p. 106, grifos meus). Pedrinho, o personagem principal da trama, tinha 

por meio do CAE que dirigia o contato direto com a produção e venda dos produtos agrícolas, 

compra de insumos, soma dos lucros, e demais atividades que, na concepção ruralista, 

exercitaria a criança para as atividades agrícolas.   

O veterinário e técnico do Serviço de Informação Agrícola, Jorge Pinto Lima, afirmou 

que os CAEs seriam 

  

[...] a primeira iniciação no trabalho agrícola, o primeiro contacto com os problemas 

da produção, o primeiro estágio da formação de agricultores capazes, evoluídos, 

conhecedores dos métodos racionais de lavoura e criação. Onde, senão na escola rural, 

nos clubes agrícolas se hão de plasmar esses elementos de tão grande valor social e 

econômico para o Brasil? De onde senão daí, sairá o agricultor moderno, revelado 

pela manifestação livre de uma vocação, que deve ser orientada e bem aproveitada? 

(LIMA, 1947, p. 29). 

 

Esta foi uma questão de relevância para os ruralistas na medida em que a ênfase na 

produção e, portanto, no trabalho poderia vir a enfraquecer a função propriamente educativa e 

escolar dos clubes. Vários ruralistas se dedicaram a construir mediações intelectuais e 

funcionais a respeito deste suposto perigo. Conforme exposição de Jorge Pinto Lima (1947), 

mesmo possuindo uma função econômica, o CAE continuava mantendo-se educativo já que a 

tendência seria a chamada agricultura científica com uso de técnicas e instrumentos inovadores 
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e a utilização racional das riquezas da terra para produzir “mais com menos”. Segundo a fonte 

era necessário, no entanto, que houvesse equilíbrio entre a produção econômica e atividade 

educativa já que esta última era o grande objetivo do clube agrícola escolar. 

 

Os clubes agrícolas devem ter ainda a finalidade econômica, que não deixa de 

preencher uma função educativa. A tendência do mundo se inclina cada vez mais para 

o domínio da ciência experimental, da técnica e da economia. Numa sociedade com 

tais interesses dominantes não podem ser um mal essa preocupação econômica, - 

desde que não se desvirtue, fugindo à alçada da escola – tanto mais quanto ela pode 

oferecer ótima experiência, dentro do grande objetivo geral do clube da escola, que é 

o de educar. (LIMA, 1947, p. 29). 

 

Desde os anos 1930 e 1940, o esforço conceituador dos ruralistas a respeito do CAE 

concentrou-se em conceituar o clube agrícola escolar a partir das suas principais funções e mais 

raramente como associação de escolares ou em analogia com outras associações. Nos discursos, 

o clube agrícola escolar seria associação escolar a qual se atribuía inúmeras e complexas 

funções. Nota-se um destaque nas funções relacionadas ao desenvolvimento do sentimento 

cívico, do “senso de economia”, da formação técnica e moral para o trabalho e da vida em 

coletividade. É o que definiu Comunicado do Serviço de Informação Agrícola, publicado em O 

Dia, jornal de Curitiba, em 20 de outubro de 1940. 

 

O clube agrícola é uma organização que consiste em despertar na criança o interesse 

pela agricultura, creações, pequena industrias do campo e incutir nos seus socios o 

gosto pelo trabalho honesto, construtor, fixando-os ao sólo, formar hábitos de 

economia, dar orientação técnica, desenvolver o espirito de cooperação, melhorar o 

habito rural, atender aos problemas de higiene, dar uma pré-orientação profissional, 

ensinar civismo, religião, despertar a facilidade para ensinar ás pessoas da localidade 

os princípios de um civismo bem orientado, além de incutir o patriotismo necessário 

ao êxito do grande plano de desenvolvimento da vida rural que óra se processa. 

(SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AGRÍCOLA, 1940, p. 5). 

 

 

As finalidades de cunho cívico e patriótico ganharam maior importância ao vincular-se 

ao contexto de nacionalismo do período estudado. Especialmente nos enunciados da SAAT, na 

década de 1930, e, a partir dos anos 1940 nos impressos do SIA/MA, os clubes agrícolas 

escolares foram inscritos no processo de ocupação do interior brasileiro com a missão patriótica 

de evitar que o campesinato cedesse aos “encantos da modernidade urbana” que, então, se 

instalava nas grandes cidades do litoral brasileiro.  

 

O trabalho que o SIA está realizando no setor dos clubes agrícolas não constitue 

apenas uma iniciativa de alta finalidade social, pois que se reveste também de um 

acentuado cunho patriótico. Por intermédio dos seus clubes agrícolas, as crianças 

brasileiras dedicam-se com entusiasmo à produção de gêneros alimentícios. 

Aprendendo a cultivar e a amar profundamente a terra, criando gôsto pelas atividades 
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do campo e propensão a se fixarem definitivamente no meio rural, não contribuindo 

para agravar o problema criado pela enganadora fascinação do litoral. (MINISTÉRIO 

DA AGRICULTURA, 1943, p. 263). 

 

 

Na década de 1950, em função das mudanças na realidade política e econômica do Brasil 

e do mundo, novas formulações foram produzidas para conceituar e organizar os clubes 

agrícolas escolares. Nota-se que as fontes daquele período indicam a criação de clubes agrícolas 

não escolares, para a participação de agentes da sociedade civil – principalmente, profissionais 

liberais, empresários e fazendeiros – nas agremiações. Este fato é significativo das opções do 

Estado Nacional em relação à educação rural naquela década. Conforme Mendonça (2010b), 

nos anos 1950, o foco da educação rural deslocou-se da criança para o jovem e para o adulto, 

ou seja, os investimentos federais foram direcionados para a formação de mão de obra apta ao 

trabalho sob a forma de extensão rural.  

O Ministério da Agricultura, com a portaria nº 1217, de 11 de dezembro de 1956, baixou 

normas para a fundação, organização e registro dos Clubes Agrícolas e, em seu capítulo I, 

dedicou-se a conceituar essas instituições ampliando, inclusive, os agentes potencialmente 

capazes de orientá-los com a inclusão de, não apenas professores, mas também agrônomos, 

veterinários e proprietários de terras, e ainda o clube agrícola poderia funcionar anexo tanto a 

escolas como outras instituições não necessariamente escolares.  

 

O Clube Agrícola (CA) é um grêmio fundado por iniciativa espontânea, fruto do 

entusiasmo de crianças e jovens de 7 a 18 anos e que, orientado por professores, 

agrônomos, veterinários, fazendeiros ou quaisquer outras pessoas idôneas, se propõe 

a: a) melhorar o ambiente da vida rural; b) desenvolver a iniciativa individual e 

atuação coletiva; c) aperfeiçoar o gôsto pelas atividades agrícolas e de economia 

doméstica; d) funcionar junto à escola ou a outra instituição, complementando ou 

ampliando as suas atividades. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 1956, p. 24 504/5, 

grifos meus). 

 

 

Por sua vez, as professoras envolvidas com a fundação e incentivo aos CAEs 

elaboravam outras funções e objetivos para essas agremiações. Embora também compartilhem 

os elementos de civismo e patriotismo presentes no discurso emanado da SAAT e do SIA/MA, 

as professoras relacionavam mais recorrentemente o conceito, as funções e objetivos dos clubes 

à dimensão e oportunidades de educação e formação das crianças e à instituição escolar. Amália 

Hermano Teixeira (1936b, p. 3), grande incentivadora dos Clubes agrícolas em Goiás, afirmou 

que 

 

Entregues á nobre e elevada missão, ao afan (sic) sempre contínuo de cultivar 

inteligencias, de formar corações que desabrocham, cheios de vida, as educadoras de 
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nossos dias vêem no Clube Agrícola Escolar não só o instrumento auxiliar do 

desenvolvimento mental, mas ainda o grande influenciador da vida moral e social da 

criança. A educação intelectual e a moral andam sempre juntas, unidas, porque é 

mesmo impossível existir a primeira sem o valiosíssimo concurso desta ultima. 

 

Mais tarde, em 1952, Amália Hermano apresentou uma tese no IV Congresso Brasileiro 

de Escritores, sua tese foi publicada, no Jornal de Notícias, jornal goiano, de 5 de outubro 

daquele ano. O texto permite afirmar que a professora ainda mantinha suas posições: 

 

Entre as instituições auxiliares do ensino, é o clube agrícola a de maior eficiencia, pois 

se transforma em verdadeiro centro de motivação da escola, de socialização, de 

democratização do trabalho. Atende ao imperativo da moderna pedagogia, que vê no 

despertar do interesse da criança o ponto fundamental para o êxito no progresso da 

aprendizagem. O clube agrícola exercendo decisiva influencia no ensino publico rural 

do país, dignifica o trabalho manual e incute na infancia e juventude o amor à terra. 

(TEIXEIRA, 1952, p. 5). 

 

Já em 1957, em período de democracia política no país, a professora Ruth Ivoty Torres 

da Silva (1957, p. 49), ressaltava valor socializador e democrático dos clubes ao afirmar que “o 

clube agrícola é uma instituição complementar ou auxiliar da escola e, como tal, excelente meio 

para a socialização da mesma, dentro do espírito democrático, adotado na orientação política 

do país”.  

O clube agrícola era, ao ver das agências e agentes ruralistas, o lócus ideal para o 

desenvolvimento da infância, o que sobressai a noção de uma educação como investimento no 

porvir. Ao educar a criança se investiria no adulto de amanhã e preveniriam futuros de 

problemas sociais. 

O discurso ruralista previa o futuro da criança como um adulto apegado ao seu torrão 

natal e familiarizado com as práticas agrárias, desde que fosse “adestrada” com os métodos 

racionais de cultivo e moldada do ponto de vista cívico, patriótico e cooperativista. Foi 

registrado com o título “Adestramento e ensino prático” no jornal O Dia, de Curitiba, de 2 de 

dezembro de 1944, um artigo que arrolava os CAEs no programa de instrução dos habitantes 

das zonas rurais. Tal discurso pode ser observado também, num comunicado da Associação 

Brasileira de Educação que foi encontrado no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, de 10 de 

janeiro de 1936 e também no jornal goiano, o Correio Oficial, de 22 de fevereiro do mesmo 

ano. 

 

Onde a criança cresce familiarizada com as praticas da organização agrícola, com os 

conhecimentos indispensáveis á cultura racional da terra, aos meios de negocios dos 

respectivos produtos e de adquirir satisfatoriamente o material de trabalho, haverá 

menos dificuldades para o lançamento de empreendimentos dessa natureza, quando 

os jovens de hoje atingirem a idade adulta. [...] a falta de apego do camponês ao 
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tugúrio natal, á sua granja e á sua aldeia, deixará de constituir um problema social no 

dia em que a infância tiver aprendido, desde a escola, a tirar o máximo partido da 

ambiência em que vive, melhorando-a, pela associação do trabalho e da inteligência, 

na reação contra a rotina. (ABE, 1936, p.12). 
 

 

 

Os clubes agrícolas escolares eram, então, pensados como agremiações empenhadas em 

formatar mentalidades e comportamentos ativos e empreendedores, arraigados à vida rural, 

capacidade de cuidar de si e da terra que habitavam e de “escapar das ilusões” da vida urbana. 

Mas, igualmente, eram compreendidos, principalmente pelas professoras, como auxiliares da 

escola e recurso de aprendizagem ativa e interessada das crianças. O investimento nas crianças 

seria ao ver dos idealizadores dos clubes, uma estratégia para que os pequenos crescessem com 

a mentalidade ruralista, levassem as técnicas apreendidas aos seus pais e aos ambientes de 

convívios sociais, enquanto para os professores, as atividades práticas dos clubes serviriam 

também como metodologias de ensino. Ambos os registros se apoiam sobre o outro, não se 

apresentando como excludentes ou contraditórios.  

Quanto aos objetivos, o estudo das fontes permite perceber suas relações com o 

enaltecimento da terra, com o trabalho na terra, com a coletividade, com a cooperação, com a 

“vivenda” no campo e com o desencorajamento à vida na cidade. São objetivos traçados para 

moldar a infância em torno das ideias ruralistas, forjar pessoas produtivas e ordeiras, mas, 

também autônomas para cuidar de si, e onerar menos aos cofres do Estado.  

A Sociedade dos amigos de Alberto Torres divulgou sua Circular de número 1, em 17 

de dezembro de 1933, no Diário da Manhã, jornal de Vitória/ES, em sua segunda página, no 

início da implementação dos Clubes Agrícolas Escolares no Brasil enumerou os vinte objetivos 

dessas agremiações. Apesar da extensão do texto, vale a pena sua transcrição integral dado que 

ele explicita, além dos objetivos intrínsecos dos CAEs, também o elenco de problemas e 

preocupações dos ruralistas brasileiros.  

 

a) dignificar o trabalho manual; elevar e engrandecer a vocação e a profissão do 

lavrador; incutir na consciência de seus sócios o amor a terra, o sentimento de 

nobreza das atividades agrícolas e a idéa do seu valor economico e patriotico;  

b) mostrar os perigos do urbanismo e do abandono dos campos;  

c) desenvolver o espirito de cooperação na escola, na família e na coletividade;  

d) incentivar a policultura e proporcionar a aprendizagens de métodos agrícolas 

racionais, pondo em prática os princípios da agricultura científica e demonstrando o 

rendimento das criações e lavouras bem orientadas e tratadas;  

e) colaborar pelo melhoramento permanente da vida rural, tornando-a mais agradável 

e aperfeiçoando sobre o ponto de vista da sociabilidade, da estética e da cultura em 

geral;  

f) formar e cultivar hábitos de economia;  
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g) fazer a propaganda, na comunidade rural, da vivenda bonita, alegre e higiênica e 

dos hábitos e noções necessários ápre- (sic)38 

h) ministrar informações estatísticas e outras relacionadas com a produção, a 

indústria, o comercio e o transporte;  

i) proteger os animais e as plantas;  

j) trabalhar pelo reflorestamento local, preparando o viveiro que forneça mudas aos 

socios;  

k) florir as janelas das casas dos sócios e realizar todos os anos o concurso das janelas 

floridas;  

l) organizar feiras para venda dos produtos das plantações e criações do escolar;  

m) comemorar uma vez por ano, a principal cultura ou criação local;  

n) preparar o bosque local em terreno que deve ser doado pela prefeitura ou 

proprietario local;  

o) organizar a cooperativa para a venda dos produtos dos socios;  

p) combater as queimadas e derrubadas de arvores;  

q) conseguir que toda arvore derrubada seja substituída por outras duas que se 

plantam;  

r) organizar a biblioteca;  

s) filiar o Club á federação dos Clubes Agricolas da Sociedade dos Amigos de Alberto 

Torres, e ao seu núcleo estadual ou á Sociedade central;  

t) combater a erosão e as pragas das lavouras e criações. (SAAT, 1933, p. 2, grifos 

meus).   

 

Alguns anos depois, Chaves Fernandes, assinou um artigo no jornal do Partido 

Republicano, O Combate, de São Luiz/MA, (4 abr. 1937, p. 3), intitulado Clubes agrícolas, 

citou as finalidades dos clubes e relacionou os mesmos objetivos supracitados, com 

insignificantes alterações.  O mesmo aconteceu novamente com os vinte objetivos citados em 

1958 no livro Clubes Agrícolas (LIMA; BUHR; LAVOR, 1958), que é o primeiro volume da 

série homônima publicada pelo Serviço de Informação Agrícola, do Ministério da Agricultura.   

A maior discrepância entre os objetivos e finalidades dos clubes agrícolas escolares 

apareceu apenas em quantidade e seu núcleo essencial foi mantido. O livro Informações 

Agrícolas e Relações Públicas (1958), escrito por José Anastácio Vieira, diretor do SIA, trouxe 

em anexo uma Portaria de 1956, em que o Ministério da Agricultura, ao baixar normas para a 

fundação de CAE, no capítulo II, do referido documento alinhou oito objetivos para as 

agremiações: 

 

O C. A. tem por finalidade desenvolver:  

a) o amor as coisas da terra, despertando o gôsto pelas atividades agrícolas e de 

economia doméstica;  

b) a criação e proteção das plantas e animais;  

c) hábitos que conduzem a vida saudável: alimentação sadia, higiene, trabalho, 

diversão e repouso;  

d) compreensão da verdadeira significação do lar; e) hábitos de economia; f) o espírito 

de cooperação;  

                                                            
38 O restante da frase indicada na citação abaixo pela letra “g” é:  “preparação da concorrência sanitária”. Ao cruzar 

os dados foi possível deduzir completar a frase, pois, no O Combate, de junho de 1937, trouxe menos objetivos, 

mas esse objetivo, apareceu integralmente. 
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g) compreensão clara dos problemas da família, da escola e de outras instituições, 

trabalhando para o melhoramento da coletividade;  

h) o espírito patriótico, comemorando datas cívicas e feitos históricos. (DIÁRIO 

OFICIAL DA UNIÃO, 1956, p. 24 504/5). 

 

 

De maneira geral, os objetivos são os mesmos. Entretanto, o objetivo que diz respeito a 

“mostrar os perigos do urbanismo e abandono dos campos” (SOCIEDADE DOS AMIGOS DE 

ALBERTO TORRES, 1933b, p. 2), objetivo apontado desde a fundação dos primeiros clubes 

agrícolas e também registrado no Correio Oficial de Goiás, de 16 de outubro de 1935, no 

documento de 1956, não é mencionado, embora, dois anos depois, em 1958 este objetivo foi 

novamente registrado no primeiro livro da série Clubes Agrícolas (LIMA; BUHR; LAVOR, 

1958, p. 42). Nesse sentido, pode-se dizer que as permanências do discurso ruralista pode ser 

encontrados nos objetivos dos CAEs. 

De outro lado, há pequenas variações entre a organização e público alvo de acordo com 

o espaço e o tempo. Para se associar ao clube agrícola escolar, tanto em 1933, quando os clubes 

foram fundados no Brasil pela SAAT, até na década de 1940, quando os clubes eram fundados 

pelo SIA, poderiam ser crianças de ambos os sexos entre 8 e 16 anos e, por vontade própria, 

assinasse o livro de sócios e a partir daí começavam a participar das reuniões, aulas de 

instruções teóricas e práticas (SAAT, 1933; 1935; O Dia, 28 jan. 1943). Já na década de 1950, 

a idade dos sócios mudou para entre 7 e 18 anos (VIEIRA, 1958; LIMA; BUHR; LAVOR, 

1958), o que indica a idade para se associar aos clubes agrícolas escolares teria sido ampliada 

com o passar do tempo.  

A questão da idade dos sócios foi tema da Professora Ruth Ivoty Silva (1957) que 

ponderava que a participação direta das crianças do curso primário como sócios do clube 

poderia comprometer a alfabetização na medida em que as crianças que eram responsabilizadas 

pela produção agrícola desenvolvida pelo clube. Apesar das suas ponderações, a professora 

concluía que para todos os escolares do curso primário era possível trabalhar as atividades rurais 

sendo que as crianças menores participariam nas atividades mais simples e durante essas 

atividades práticas poderiam aprender a contar e ampliar o vocabulário dentre outras coisas. 

 

Em qualquer zona em que esteja situada a escola, nas três primeiras séries, levando 

em conta a pouca idade dos alunos, especialmente na primeira, onde o problema da 

alfabetização é quase absorvente, não é aconselhável que as crianças participem do 

clube agrícola escolar. [...]. Para atingir os objetivos visados pela educação rural e 

tornar homogênea a orientação na escola, basta realizar, [...] simples atividades 

agrícolas, perfeitamente integradas ao programa geral da classe e só da 3ª série em 

diante associá-las ao clube agrícola. (SILVA, 1957, p. 47- 48). 
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As ligações entre os clubes agrícolas e a escola primária foram recorrentes, retomados, 

especial e principalmente, pelas professoras. No discurso dessas professoras, as atividades nas 

escolas que possuíam clubes agrícolas deveriam gravitar em torno de atividades agrícolas, 

“devendo ela ser o centro da irradiação das suas principais realizações, ora motivando-as, ora 

sendo pelas mesmas motivadas” (SILVA, 1957, p. 50). A escola rural e, principalmente, a 

educação rural deveria se pautar em mais que ensinar a ler e contar. Deveria educar para a vida, 

(claro), a vida no campo.  

 

As atividades agricolas na escola primária rural permitem, de forma objetiva, a 

adequação do ensino e visam influir na formação da criança, desde o primeiro ano 

escolar, não só no sentido da aquisição espontânea de conhecimentos e técnicas como, 

e principalmente, na elaboração de conceitos e na formação de hábitos e atitudes 

desejáveis, em relação à vida regional. (SILVA, 1957, p. 44). 

 

 

Nesse sentido, desde a escola primária, se aprenderia a “fazer, fazendo”, nos preceitos 

da escola ativa (ECAR, 2017). Assim, no clube agrícola, cada elemento do ambiente das aulas 

práticas seria uma oportunidade para aprender. Os incentivadores dos clubes agrícolas 

defendiam aulas práticas, voltadas para a vivência do cotidiano do aluno em detrimento do 

ensino livresco. Durantes as atividades práticas surgiriam dúvidas que seriam respondidas com 

aulas teóricas relacionadas ao assunto ou com as pesquisas nos livros agrários. 

 

Sempre que se tornar indispensável o estudo teórico em relação à agricultura, como 

preparação ao trabalho prático, ou decorrência do mesmo, deve ele se processar de 

forma simples e acessível, levando-se a classe a pesquisas bibliográficas ou em outras 

fontes, a fim de que forme na criança a idéia da necessidade de fundamento científico 

nos trabalhos agrícolas, combatendo-se, assim, a rotina dominante em nosso meio 

rural. (SILVA, 1957, p. 68). 

 

 

Assim, de acordo com esse raciocínio, preparar para a vida seria ministrar os ensinos 

que se relacionavam com as práticas diárias da vida rural e, se necessário recorreriam às teorias 

(técnicas), ao pesquisar nos livros que continham instruções práticas, destinados aos alunos 

clubistas. Deste modo, segundo os ruralistas, as escolas que tinham os clubes preparavam para 

a vida. Cabe ressaltar que o preparar para a vida tinha sempre o olhar no futuro, assim a criança 

era vista como um vir a ser, e, nesse projeto de vida futura, almejavam conseguir, protótipos, 

que, supostamente mudariam o destino da nação. Para tal, era ensinado nos CAEs desde a votar, 

liderar, lavrar atas e relatórios, economia agrária e economia doméstica, organização e 

administração de biblioteca, museu e jornal escolar, além, é claro, do processo racional 

agropastoril e de processamentos de alguns produtos por eles produzidos. Havia também no 
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período o programa de Economia Doméstica, destinado às meninas, que desde criança 

aprendiam a higiene do lar, costura, culinária, artesanatos e outros. As meninas dos clubes 

agrícolas tinham várias instruções nesse sentido (SAMPAIO e ROSA, s. d.). A infância seria 

então o momento da preparação para a vida futura e esse futuro estaria relacionado com os 

trabalhos domésticos e/ou agrícolas. 

O discurso acabava por reforçar a “ignorância” e “culpa” do sertanejo pelo “atraso” do 

campo, quando colocava na instrução deste a solução para os problemas relacionados às zonas 

rurais, era transferido para o campesino, o problema político e econômico do país. Esta suposta 

valorização do homem rural era acompanhada da ideia de instrução (prática) do povo na 

produção racional agrícola, pensada por ruralistas políticos e intelectuais, geralmente da cidade, 

cujo fim último seria o fomento agrícola e diminuição do êxodo rural. 

Para os ruralistas era vantajoso deixar “tudo em ordem” e cada um “no seu lugar”, não 

seria, portanto, necessário mexer na estrutura das classes sociais, era preciso deixar no campo 

quem era do campo. Assim, por meio da instrução (prática), se evitaria que as crianças das 

zonas rurais se “contaminassem” com a “aparelhagem pedagógica, urbanista e livresca, e evitar 

que a instrução da zona rural seja conforme a condenação de Alberto Torres, um canal de exodo 

por onde os filhos da produção agraria emigrem para o parasitismo das cidades” (SAAT, 1934, 

p. 2). Nesse sentido estaria provado 

.  

[...] os bons serviços que os clubes agrícolas escolares prestam à educação das crianças 

brasileiras, especialmente às do meio rural [...] reprimindo o individualismo em 

benefício dos objetivos do grupo, o estímulo constante ao raciocínio e à iniciativa, o 

desenvolvimento do senso de responsabilidade e da boa vontade [...] o aluno sócio é 

o elemento ativo por excelência [...]. (LIMA, 1947, p. 28).  

 

A criança, nesse entender, deveria ser útil e produtiva e conforme Jorge Pinto lima, o 

seria se bem “catequizada”. O livro complementa afirmando: “Os princípios pelos quais regem 

essas entidades constituem um verdadeiro evangelho de ruralismo e são bem compreendidos 

pelos seus integrantes, através da orientação dos professores e dos trabalhos que executam [...]” 

(LIMA, 1947, p. 28-29).  

Era recorrente a vinculação da problemática do êxodo aos clubes agrícolas, se não como 

solução, pelo menos como parte desta. O discurso utilizava de um vocabulário em que as aulas 

do clube seriam um “discipulado” e que o ruralismo deveria ser “apregoado”, para que as 

crianças se “convertessem” em amantes da terra e do trabalho na mesma, nesse raciocínio os 

clubes agrícolas escolares seriam o local apropriado para esse intento. Dizia-se que os CAEs 

eram “[...] instituições utilíssimas para incentivar no discipulado das escolas rurais o gosto pelos 
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trabalhos do campo [...]” (Jornal do Brasil, p. 18, 9 nov. 1934) e ainda o comunicado da SAAT 

enviado por Antônio Vieira de Melo ao Diário da Manhã de Vitória/ES, de 28 de dezembro de 

1933, dizia que “a intensa evangelização da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres não se 

limita somente à propaganda das idéas senão que entra francamente na realidade dos fatos” 

(MELO, 1933, p. 2).  

Esta “catequese ruralista” consistia em implementar as práticas de atividades rurais a 

fim de propagar o ideário ruralista. O redator afirmou que “[...] o nosso apostolado em prol de 

uma aparelhagem de ensino menos livresca e literária e mais consentanea ás finalidades agro-

pecuárias da nossa civilização não fica somente na guerra indefesa que movemos pelos 

argumentos que convencem e pelo ridículo que destroe (sic)”. (MELO, 1933, p. 2, grifo meu) 

O discurso ruralista/nacionalista continha o ideário que era transmitido durante e por 

meio das atividades dos CAEs. O professor, um porta voz do governo, da elite intelectual e de 

seus ideais e a escola, em especial a escola rural, com a responsabilidade de ajustar o campesino 

ao ideário, já que para os incentivadores dos clubes, poderia “a escola orientar o homem do 

campo no sentido de seu ajustamento social e cívico, despertando-lhe a consciência de membro 

de uma coletividade e cidadão de uma pátria” (SILVA, 1957, p. 34).  

O clube era carregado de americanismo, ao trazer o traço de independência e a vontade 

de produzir mais e melhor, de um patriotismo, no qual cada um se empenhava ao máximo para 

dar o melhor de si. Na pretensão de “melhorar” o “padrão” de vida com as modificações das 

práticas agrícolas e de criação, dos hábitos alimentares e higiênicos e o trabalho em cooperação. 

Assim os clubes agrícolas escolares foram disseminados no Brasil, conformado com o interesse 

e apoio norte americano. 

A preparação para o cuidado de si, que Lima, Buhr, Lavor (1958) chamam de noção 

prática da vida, era uma das características marcantes nos clubes instituídos no Brasil.  

Para seus idealizadores, os clubes poderiam incentivar o civismo e o patriotismo, ensinar 

religião e economia, promover a mudança de hábitos da população rural e incutir princípios de 

moralidade, higiene e honestidade chegando a ser visto como um dispositivo de crescimento 

econômico nacional, como pensava a professora goiana Floraci Artiaga (1946). Talvez pela 

tamanha pretensão, os CAEs ganharam ares de redenção e salvação da pátria- enfim, era 

atribuído à educação rural promovida no e por meio do clube agrícola escolar a missão de 

redenção da pátria. 
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3 BRINCANDO DE LAVOURA NO CORAÇÃO DO BRASIL: OS CLUBES 

AGRÍCOLAS ESCOLARES EM GOIÁS 

 

Por volta de 1935, o ruralismo enquanto conjunto de ações articuladas em torno da 

chamada vocação agrícola brasileira se manifestou em Goiás, por meio de ações que abrangiam 

Semanas Ruralistas, Congressos Rurais e a fundação de clubes agrícolas escolares dentre outras. 

Tais ações eram promovidas e/ou apoiadas pelos variados segmentos da sociedade goiana, que 

incluíam políticos, fazendeiros, empresários, educadores, dirigentes da educação e, sobretudo, 

o governo estadual goiano. Ao mesmo tempo, os conteúdos discursivos do ruralismo se 

tornaram frequentes na imprensa goiana, especialmente, no que diz respeito à divulgação dos 

feitos ruralistas.   

Este movimento teve lugar em Goiás, principalmente, em Goiânia, a nova capital 

estadual que, àquela altura, era pouco mais que um canteiro de obras (Pinto, 2009). Goiânia 

representava o esforço de modernização e integração do estado à economia de mercado que era 

típica dos anos 1930 -1940 e, neste sentido, a adesão do governo estadual ao ideário ruralista 

encerrou estreita relação com as políticas expansionistas da Era Vargas. “Foi [...] em nome da 

segurança nacional e da igualdade entre os brasileiros que Goiás intensificou sua integração à 

economia de mercado” (NEPOMUCENO, 2015, p. 7, NEPOMUCENO; GUIMARÃES, 2007, 

p. 117, Grifos no original). 

De acordo com Estevam (2004), o governo varguista projetava ampliar a ocupação 

produtiva das terras do interior do território, inclusive, para garantir que as regiões mais ao sul-

sudeste do território continuassem seu processo de industrialização. Nesta perspectiva, a 

Marcha para o Oeste e o aparecimento de Goiânia (e depois, de Brasília) constituíram 

estratégias de integração nacional; vale dizer, de colonização e expansão da fronteira agrícola 

brasileira. Conforme Nepomuceno (2015, p. 7) 

 

Goiás se integra à Marcha para o Oeste como produtor de alimentos para o Centro-

Sul, contribuindo, ainda, para que os espaços congestionados dessa região fossem 

aliviados pelo basta que a Marcha daria ao êxodo rural e pelo direcionamento que 

daria ao excedente demográfico ali contido, para novas áreas do território. 

 

No caso goiano, além da questão propriamente econômica (a ocupação produtiva da 

terra), havia interesse em modernizar comportamentos e mentalidades sendo que a nova capital 

tornou-se um emblema da modernidade urbana e arquitetônica pretendida (Pinto, 2009). Além 

disso, a construção de Goiânia e a transferência da capital se tornaram a principal estratégia do 
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então interventor federal Pedro Ludovico Teixeira na disputa pela hegemonia política em Goiás. 

Naquele contexto, Ludovico enfrentou muitas resistências do chamado movimento 

antimudancista que lutava para manter a capital na Cidade de Goiás (CHAUL, 1988).  

Localizar os eventos ruralistas na cidade naquele momento, era promover a 

modernidade na medida em que os discursos e ações ruralistas, não somente simbolizavam a 

modernidade na agricultura, mas também traziam o movimento e o dinamismo que se 

associavam à nova capital e confrontava, deste modo, o cotidiano pacato da Cidade de Goiás. 

De certa forma, os eventos ruralistas tornavam-se peças importantes na construção da cultura 

urbana de Goiânia (PINTO, 2009). Ao mesmo tempo, ao estabelecer estes eventos na nova 

cidade, o projeto de mudar a capital ganhava força e apoio. 

Em especial, as Semanas Ruralistas se constituíram em eventos significativos na nova 

cidade constituindo, inclusive, o cenário de instituição dos clubes agrícolas escolares. A 

primeira nota referente a clube agrícola escolar em Goiás encontrada nas fontes pesquisadas, 

data de 1935 e está vinculada à Primeira Semana Ruralista de Goiás. 

O Correio Oficial de Goiás, de 6 de setembro de 1935, impresso naquele tempo em 

Goiaz (Cidade de Goiás), então capital do Estado, trouxe uma nota que trazia o programa da 

Semana Ruralista que aconteceria em Goiânia. Na programação incluíam o cinema educativo, 

conferências públicas com diversos temas. Os temas dessas conferências eram variados e 

contemplavam os anelos ruralistas, englobavam assuntos sobre a mudança da Capital de Goiás, 

as estatísticas e problemas Econômicos do Estado, os recursos naturais de Goiás, Alberto 

Torres, cooperativismo, o militar na vida rural, educação rural, entre outros. Além do cinema 

educativo e das conferências, na programação estavam os cursos para fazendeiros, lavradores e 

também curso para as professoras primárias. Para estas últimas estavam reservados 

ensinamentos sobre a prática da agricultura, o reflorestamento, a organização de museus 

escolares e dos clubes agrícolas, além dos conteúdos que se trabalhariam nos clubes como 

fruticultura, avicultura, apicultura, defesa sanitária vegetal e animal, dentre outros (Correio 

Oficial, 6 set. 1935).  

A história da Primeira Semana Ruralista em Goiás se funde com a história da instituição 

dos clubes agrícolas escolares em Goiás, e, por isso, torna-se relevante reconstituir este 

acontecimento. A primeira Semana Ruralista de Goiás foi muito divulgada pelo país, apesar  de 

estar prevista para ocorrer em uma cidade em construção, que ainda não era a capital estadual. 

Muitos jornais divulgaram o evento que aconteceria em Goiânia, em 1935. O então Secretário 

Geral do Estado de Goiás, Benjamin Vieira, falou ao Correio Oficial, de 29 de agosto de 1935, 

sobre o evento meses antes do seu acontecimento: 
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A Semana Ruralista a realizar-se em outubro próximo em a Nova Capital do Estado, 

hoje Goiânia, vem chamando a atenção de nossas populações. Pelo entusiasmo que, 

no interior, se verifica presentemente em torno da realização desse certâmen, espera-

se que a Semana Ruralista tenha grandes proporções, vindo deste modo, descortinar 

uma nova fase de iniciativa e de prosperidade á vida dos nossos campos. (VIEIRA, 

1935, s. p.). 

 

Não foi possível encontrar o motivo, mas, o evento foi adiado para janeiro de 1936 

(Correio Oficial, 26 out. 1935), e, adiado novamente para 13 de maio de 1935 (Correio Oficial, 

24 jan. 1936, Jornal do Brasil, p. 11, 31 jan. 1936, Lavoura e Comércio, p. 2, 4 fev. 1936). 

Neste intervalo, foi criado o município de Goiânia, em agosto de 1935, e, instalado o município 

em 20 de novembro de 1935. Mesmo não tendo acontecido a Primeira Semana Ruralista de 

Goiás na data marcada, os registros mostram o movimento que houve em decorrência da 

cogitação do congresso. Em 28 de agosto foi endereçada de Anápolis uma nota intitulada A 

Semana Ruralista ao Correio Oficial, afirmando: “Os nossos hoteis já se encontram cheios; 

diariamente chega gente a esta cidade para assistir as solenidades referidas” (Correio Oficial, 

14 set. 1935). As solenidades apontadas na fonte eram a Semana Ruralista e a inauguração da 

estrada de ferro em Anápolis. Ao que tudo indica, seria aproveitada a presença das autoridades 

e demais participantes, que viriam para o evento ruralista, para inaugurar a linha férrea. 

A Primeira Semana Ruralista de Goiás aconteceu de 13 a 20 de maio de 1936, apenas 

alguns meses depois da criação do município,39 mas antes da transferência da capital (1937).  O 

evento ao longo de uma semana seria dirigido por Raul de Paula, então secretário geral da 

Sociedade dos Amigos de Alberto Torres (SAAT), com o apoio do Ministério da Agricultura 

(MA) (Correio Oficial, 14 ago. 1935, Lavoura e Comércio, 11 jan. 1936). As fontes revelaram 

também que o evento foi uma iniciativa do agrônomo Joaquim Câmara Filho, proprietário do 

jornal O Popular e diretor do Departamento de Expansão Econômica de Goiás, órgão do 

governo estadual goiano (Correio Oficial, 14 ago. 1935). De acordo com um jornal de 

Uberaba/MG, Câmara Filho era também o Delegado da Sociedade dos Amigos de Alberto 

Torres em Goiás (Correio da Manhã, p. 12, 27 nov. 1935). Já outras fontes o tratam de delegado 

dos clubes agrícolas (Jornal do Brasil, 14 nov. 1936).  

                                                            
39 O Decreto nº 327, de 2 de agosto de 1935, organizou o Município de Goiânia. Em 20 de novembro de 1935, 

instalou-se o Município de Goiânia. O Decreto nº 560, de 13 de dezembro de 1935, determinou a transferência 

da Secretaria Geral, da Secretaria do Governo e da Casa Militar para Goiânia. A Diretoria Geral da Segurança 

Pública e a Campanha de Polícia Militar, também foram transferidas em 1935, já a Diretoria Geral da Fazenda, 

foi transferida em1936. O Decreto nº 1816, de 23 de março de 1937, transferiu definitivamente a Capital Estadual 

da Cidade de Goiás para Goiânia (IBGE, 2011). 
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O cruzamento dos dados entre as várias fontes possibilita entender que a SAAT 

nomeava nas unidades federativas do país um delegado que pudesse representar a Sociedade 

nos diferentes estados. Sabe-se, portanto, que a SAAT tinha representantes nos Estados que 

também era chamado de delegado da SAAT ou delegado dos clubes agrícolas. 

 Foi localizado em Catalão, no Museu Cornélio Ramos, um Livro de Atas, de 1935 com 

o registro da abertura de um clube agrícola. Nesta Ata, há a menção ao Delegado de Clubes 

Agrícolas Escolares de Goiás, responsável por receber documentação dos CAEs fundados e 

enviá-los a SAAT (NOGUEIRA, 1935).   

O Governo do Estado de Goiás também financiou a Primeira Semana Ruralista do 

estado, ao criar a lei n. 33, de 20 de novembro de 1935, que liberava cem contos de réis para as 

despesas do evento (Correio Oficial, 21 dez.1935).  

Por ocasião da Semana Ruralista, também se programou “em Goiânia uma concentração 

de todos os Clubes Agrícolas Escolares fundados no Estado e que já apresentam um número 

sobremaneira animador” (Lavoura e Comércio, p. 2, 11 jan. 1936). A Concentração de Clubes 

Agrícolas contou com a presença de “Rafael Xavier e Raul Paula, respectivamente presidente 

e secretário geral da Sociedade de Amigos de Alberto Torres” (Correio Oficial, 24 jan. 1936; 

Jornal do Brasil, 31 jan. 1936; Lavoura e Comércio, 04 fev. 1936).  De acordo com o jornal 

mineiro Lavoura e Comércio, de 11 de janeiro de 1936 “como membros da Caravana Torreana, 

entre outros técnicos de reputação nacional” também participariam da Primeira Semana 

Ruralista de Goiás “Magalhães Correia, José Vidal, Humberto de Almeida, Alcides Bezerra, 

Helio Gomes, Saboia Lima e Lucio Marques de Souza” (p. 2). Nessas concentrações eram 

apresentadas conclusões de teses sobre os clubes agrícolas (A Federação, p. 3, 19 fev. 1936), 

além das exposições, palestras e trocas de experiências entre professores e alunos clubistas. 

O noticiário mineiro, Lavoura e Comércio, de 11 de janeiro de 1936 ao falar sobre a 

referida Semana Ruralista afirmou que o evento teria despertado tanto interesse que 

compareceriam “todos os prefeitos de Goiás, consideravel numero de professores, lavradores, 

fazendeiros, industriais e comerciantes” (p. 2, grifo meu). Percebe-se que o discurso de que 

“todos” os prefeitos e todos os clubes se fariam presentes, era um discurso que promovia a 

reafirmação da grandeza do evento. Nesse âmbito, nota-se a retórica de exageros, já observada 

por Pinto (2009), nos discursos sobre Goiânia e sobre Pedro Ludovico Teixeira, que era comum 

também no discurso ruralista. No jogo de poder que estava instalado em Goiás em torno do 

projeto Goiânia, esta ampliação estatística procurava reforçar o êxito da iniciativa e ressaltar a 

adesão de setores da sociedade goiana à Primeira Semana Ruralista.  
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De acordo com o noticiário goiano, “pelos jornais que o Departamento de Propaganda 

e Expansão Econômica recebe, observa-se que a imprensa, desde o Acre ao Rio Grande do Sul, 

vem dando extraordinária repercussão á (sic) Semana Ruralista de Goiaz” (Correio Oficial, 6 

set. 1935). O noticiário ainda afirmava que diretores de vários jornais do Rio e São Paulo se 

dirigiram ao Departamento de Expansão Econômica de Goiás (DPEE), interessados na data em 

que iria realizar-se a Semana Ruralista, para enviar correspondentes ao evento. 

No Estado, a notícia do evento também repercutiu de forma que cartas de várias cidades 

goianas foram endereçadas ao Correio Oficial, e cada uma delas trazia expectativas a respeito 

do evento. A análise das fontes demonstrou alinhamento entre a propaganda da Primeira 

Semana Ruralista em Goiás e os anseios e expectativas expressos nestas correspondências. O 

Correio Oficial de Goiás, também foi emblemático de tais motivações: “Basta dizer que ela [a 

Semana Ruralista] tem por escopo principal o fomento de nossas fontes produtivas, a par de 

uma propaganda inteligente e sistematizada das grandes possibilidades goianas” (Correio 

Oficial, 14 ago. 1935). As cartas enviadas ao Departamento de Expansão Econômica de Goiás 

e publicadas no Correio Oficial mostram-se, portanto, tributárias desta visão sobre as Semanas 

Ruralistas.  

Em Corumbaíba, por exemplo, considerava-se que “esses congressos agrícolas vêm 

agitar a nossa classe de agricultores, unificando-os para uma campanha louvável que a é a 

aplicação da lavoura racional no nosso Estado” (Correio Oficial, 30 ago. 1935). Já em Santa 

Luzia dizia-se que estes municípios desejavam apresentar ao Brasil, a qualidade das terras 

goianas e o esforço de seu povo. Por sua vez, a cidade de Formosa via no evento a oportunidade 

de “erguer a voz” da região norte do estado e mostrar seu potencial produtivo. Já em Anápolis 

as expectativas com o evento em terras goianas eram associadas à chegada do “progresso” e de 

tornar Goiás, um lugar conhecido e instruído (Correio Oficial, 14 set. 1935). 

A literatura possibilita entender que eram dados às crianças e adultos, estímulos a 

produzirem cada vez mais, que era necessários braços que explorassem as vastas terras 

brasileiras; ainda mais em Goiás, em se tratando na época de terras “pouco habitadas” e que era 

objeto e alvo de um poder (capitalista, estatal) que se ampliava sobre o território brasileiro e 

suas populações.  

Se dependessem dos planos dos ruralistas, os agricultores goianos estariam fadados a 

dar lugar às “novas” técnicas, a se projetar para o trabalho e a deixar de produzir apenas o 

necessário ao sustento. O fazendeiro e advogado Medeiros Melo, escreveu uma carta à Celso 

Hermínio Teixeira, então diretor do Correio Oficial de Goiás, louvando a iniciativa da semana 

ruralista: 
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[...] Daqui da minha pequena fazenda, para onde emigrei as minhas atividades, 

deixando a minha banca de advocacia e onde vivo mais em contato com a natureza, 

do que com os homens, sinto-me bem saindo de minha obscuridade para aplaudir a 

idéa da Semana Ruralista que, quando não nos traga grandes beneficios imediatos, é 

uma prova de que Goiaz quer se impor no conceito economico do país pelo esforço 

racional de seus filhos e pelo volume de sua produção. Deste modo jamais ninguem 

nos acoimará de retardados. (Correio Oficial, 01 set. 1935). 

 

Dentre os objetivos das Semanas Ruralistas destacavam-se os de educar os lavradores, 

mostrar as vantagens da lavoura mecânica, incentivar o abandono dos processos rotineiros e 

ensinar os métodos “modernos” da agronomia, promover o fomento da produtividade no sertão 

e o plantio de árvores, dentre outras atividades e, também, de fundar clubes agrícolas escolares 

e outras organizações associadas à escola como museu e biblioteca escolares.  

Para tanto, o evento ofereceu cursos para professoras primárias visando, em especial, 

prepará-las para dirigirem clubes agrícolas; cursos sobre a organização de bibliotecas e de 

museu escolar (Correio Oficial, 14 ago. 1935). Durante uma semana os agricultores e 

pecuaristas, fossem eles fazendeiros, possuidores grandes ou pequenas terras, lavradores, e 

outros da região, além de professores e o público interessado triam participado da Primeira 

Semana Ruralista goiana, que contou com uma preenchida pauta, com curso para fazendeiros e 

lavradores com ensinamentos diretos e práticos sobre trabalhos rurais. A fim de apresentar 

melhor a dimensão e a intenção dos cursos realizados na Primeira Semana Ruralista de Goiás, 

segue a transcrição do programa: 

 

1- Curso para fazendeiros; 2 – Curso para professoras primarias 3 – Conferencias 

Publicas; 4- Cursos populares sobre problemas de higiene e saúde publica; 5- Cinema 

Educativo; 6- organização de bibliotecas; 7- organização do museu escolar; 8- 

Exposição dos produtos dos municípios; 9- distribuição gratuita de publicações, 

especialmente sobre assuntos agrícolas educativos; 10- Plantio de um bosque com 

essenciais florestais nacionais, comemorativo da Semana Ruralista. 1º - Cursos 

praticos para fazendeiros e lavradores sobre as seguintes matérias: a) Culturas do 

Estado; b) Reflorestamento; c) Pecuaria; d) Defesa Sanitaria; e) Proteção á Natureza; 

f) Horticultura; g) Adubação; h) Sericultura; i) Fruticultura; j) Cultura do algodão; k) 

Cultura do arroz; l) Cultura da mamona; m) Cultura do trigo n) Cultura do café; o) 

Exploração do babaçu; p) combate á saúva. As aulas serão praticas, sendo de uma 

hora no máximo, para cada uma e as de agricultura serão dadas dentro da orientação 

seguinte: a) preparo do solo, roçadas, destocamentos, aração, gradiagem, 

nivelamento; b) adubos; c) sementeiras; d) Viveiros; e) tratos culturais; f) Colheitas; 

g) Seleção; h) Beneficiamento; i) Defesa vegetal. Funcionamento das diversas 

maquinas agrícolas especializadas para cada assunto. (Correio Oficial, 06 set. 1935). 

 

Além dos cursos e conferências ministrados no evento, de acordo com o jornal de 

Uberaba/MG, Lavoura e Comércio, 11 jan. 1936, teriam sido promovidos também no evento, 

“exposição de produtos goianos, agrícolas, pecuários e minerais” (p. 2) e nessas Semanas 
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haviam também distribuição de publicações ruralistas e plantio de muitas árvores além de 

exposições de máquinas e implementos agrícolas acompanhada de demonstrações de seus 

funcionamentos.  

Parte da programação da Primeira Semana Ruralista - divulgada, meses antes da 

realização do evento, que foi adiado para maio de 1936 - que aconteceu em Goiânia foi 

destinada à preparação de professoras primárias, principalmente no intuito de preparar as 

mesmas para dirigirem os Clubes Agrícolas Escolares. As aulas que as professoras primárias 

tiveram durante o congresso abrangeram os seguintes conteúdos: 

 

a) A Agricultura na escola primaria. Sua pratica; b) Reflorestamento; c) organização 

de Museus Regionais Escolares; d) Fruticultura; e) Avicultura; f) Apicultura; g) 

Defesa Sanitaria Animal e Vegetal; h) desenhos sobre motivos brasileiros; i) 

Organização dos Clubes Agricolas; j) proteção á Natureza, defesa de nossas matas, 

fontes arvores historicas, pedras, grutas, etc. (Correio Oficial, 06 set. 1935). 

 

 Observa-se que as aulas para as professoras primárias eram voltadas para os Clubes 

Agrícolas Escolares, pois, os conteúdos que se não tratavam diretamente da organização dos 

Clubes, eram voltados para os temas que se ensinariam nos clubes organizados. Além desses 

conteúdos, as aulas versaram sobre a organização biblioteca e museu escolar.  

Em 1936, além da Semana Ruralista, foram encontrados registros de eventos 

semelhantes, contudo, em nível estadual e mais voltadas aos clubes agrícolas escolares, 

denominadas Semanas de Atividades Rurais. Em Goiânia, no mês de agosto de 1936 aconteceu 

a Primeira Semana de Atividades Rurais no Estado de Goiás (A Federação, 03 set. 1936), 

realizada por Amália Hermano e Manuel Almeida com o patrocínio do Departamento de 

Propaganda e Expansão Econômica do Estado de Goiás. De acordo com A Federação, jornal 

de Porto Alegre/RS, impresso nas Oficinas da imprensa Oficial do Estado, o evento teria sido 

realizado em Goiânia, no Grupo Escolar Pedro Ludovico, em que a diretora seria a professora 

Ofélia Sócrates. Teria marcado presença também, Venerando de Freitas Borges, então prefeito 

de Goiânia, dentre outras autoridades, o diretor do Departamento de Estatística e Publicidade, 

Celso Hermínio Teixeira, além dos docentes e discentes do grupo. De acordo com o jornal, o 

primeiro discurso foi proferido pelo agrônomo Joaquim Câmara Filho, então diretor do 

Departamento de Expansão Econômica de Goiás e delegado da SAAT em Goiás, que iniciou o 

evento ao afirmar que a “iniciava a 1ª Semana de Atividades rurais no Estado, [estaria] 

enaltecendo a finalidade do ensino rural em Goiás, por meio dos Clubes Agrícolas, ora 

introduzidos em nossa terra [...]” (CÂMARA FILHO, 1936, p. 3).  

Na oportunidade, a professora Amália Hermano Teixeira ao discorrer sobre a educação 

rural, apresentou sobre a origem dos CAEs nos Estados Unidos onde, segundo a professora, 
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havia revolucionado os métodos de ensino. Na ocasião, conforme registrou o jornal de Porto 

Alegre/RS, A Federação, de 3 de setembro de 19936, Amália Hermano teria mostrado que “a 

professora pode desenvolver o programa escolar por meio do clube agrícola” (p. 3). O que 

demonstra que além da formação da mentalidade ruralista e do preparo para a lida no campo, o 

clube era visto também, em especial pelas professoras, como instrumento pedagógico para o 

ensino dos saberes escolares. 

O comunicado assinado por Raul de Paula, secretário geral da SAAT, publicado no 

Correio Oficial de 20 de setembro de 1935 mostra expectativas daquela Sociedade com 

Primeira Semana Ruralista e relaciona o evento com a fundação dos CAEs e a formação da 

mentalidade ruralista, também primordial objetivo do clube agrícola. 

 

A semana ruralista tem causado verdadeiros terremotos morais, despertando as 

populações do interior para o conhecimento de seus problemas. [...] envolvem [...] da 

criança ao velho. Sacodem nos para verem opilação que devasta o trabalhador rural; 

a erosão que empobrece a terra; as pragas que roubam safras; o desconforto que enfeia 

a vida; fundam se clubes agrícolas escolares; organizam bibliotecas; plantam 

bosques; incentivam as culturas regionais; estimulam os motivos brasileiros da arte; 

organizam exposições regionais, revelando ás próprias populações o que valem e o 

quanto já realizaram; criam a mentalidade ruralista; [...] (PAULA, 1935, s. p. grifos 

meus). 

 

As fontes indicam que durante a Semana Ruralista em um determinado Estado 

aconteciam muitas ações ruralistas no local. Em Goiás não foi diferente, a história da fundação 

dos CAEs nas escolas Goianas é imbricada à Primeira Semana Ruralista no estado. Fazia parte 

da programação das Semanas Ruralistas que ocorriam em diversos estados, a fundação de 

clubes agrícolas escolares. No entanto, em Goiás a criação dos clubes goianos precedeu o 

acontecimento do evento. 

 

Goyana (sic), 17 de novembro - Do correspondente - A iniciativa da fundação de 

Clubs Agricolas Escolares em Goyaz por parte da Sociedade dos Amigos de Alberto 

Torres, que deixou essa benefica tarefa a cargo do Departamento de Propaganda e 

Expansão Econômica de Goyaz, teve inicio e apoio do professorado goyano que a 

recebeu com particular interesse. Já é vultoso o numero de Clubs Agrícolas Escolares 

instalados em nosso Estado. É desnecessário salientarmos aqui os beneficios que os 

clubs referidos trarão á infancia goyana que hoje, pelo criterio de um professorado 

inteligente e patriotico, se educa pelos processos da Pedagogia Moderna. [...] (Correio 

da Manhã, p. 12, 27 nov. 1935). 

 

Assim, em 1935, concomitantemente aos rumores da Primeira Semana Ruralista, o 

Departamento Expansão Econômica de Goiás, fundou os primeiros clubes agrícolas escolares 

em Goiás, sob o patrocínio da SAAT (Correio Oficial, 16 out. 1935) e subordinados às 

diretrizes da referida Sociedade. O adiamento sucessivo da Primeira Semana Ruralista em 

Goiás (prevista para agosto de 1935/realizada em maio 1936) fez com que os clubes agrícolas 
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fossem fundados antes da realização da Semana Ruralista. Desde que foi anunciada e mesmo 

sem se realizar, o evento permaneceu no noticiário goiano e alimentou discursos e ações, entre 

elas, a criação de CAES. 

 

3.1 A trajetória dos clubes agrícolas escolares em Goiás 

 

Os primeiros clubes agrícolas escolares instituídos em Goiás, encontrados nas fontes, 

foram organizados, a partir da iniciativa dos professores, estimulados e orientados pela SAAT, 

com apoio e indicação do Departamento de Expansão Econômica de Goiás, na superintendência 

de Câmara Filho, que também era o Delegado da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres e 

dos Clube Agrícolas em Goiás. 

De acordo com a professora Amália Hermano Teixeira, uma das disseminadoras dos 

CAEs em Goiás, o agrônomo Manoel Alves de Almeida foi o “organizador dos primeiros clubes 

agrícolas e promotor das primeiras Semanas Ruralistas em Goiás” (TEIXEIRA, 1993, p. 274). 

O Agrônomo Manoel Alves trabalhava na Seção de ruralismo, do Departamento de Propaganda 

e Expansão Econômica de Goiás (DPEE), dirigido pelo Delegado da Sociedade doa Amigos de 

Alberto Torres (SAAT) e dos clubes agrícolas escolares (CAEs), Câmara Filho.  

 Os primeiros clubes agrícolas escolares goianos foram fundados pela SAAT em 

articulação com o DPEE nos meses de outubro e novembro de 1935. Esses clubes foram 

instituídos nas escolas das cidades e a maioria em escolas primárias, com a agremiação de 

alunos de ambos os sexos40e era dirigido em sua maioria por mulheres. Muitas vezes, no início 

do clube o diretor da escola era também o dirigente do CAE ali fundado. A apresentação dos 

primeiros Clubes agrícolas escolares goianos estão no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
40 O Colégio Santa Clara, em Campinas/Goiânia, formava normalistas do sexo feminino e também faz parte do rol 

das primeiras escolas goianas a fundarem um CAE.  
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Quadro 1 

OS PRIMEIROS CLUBES AGRÍCOLAS FUNDADOS EM GOIÁS (1935) 
CIDADE NOME DA ESCOLA DIRETOR DA ESCOLA OU 

DO CLUBE 

FONTE  

Morrinhos Grupo Escolar Cel. 

Pedro Nunes 

 

Prof.ª Maria Barbosa Reis – 

Diretora do Grupo Escolar;  

Sr. Pedro Celestino da Silva 

Filho – Diretor do Clube 

Agrícola. 

Correio Oficial, 9 nov. 

1935; 

Correio da Manhã, 27 nov. 

1935. 

Trindade Grupo Escolar João 

Pessoa 

Prof.ª Ana Maria de Oliveira 

Diretora do Grupo Escolar; 

Prof.ª Nila Chaves – Diretora 

do Clube Agrícola. 

Correio Oficial, 26 nov. 

1935. 

Goiaz 

(Hoje 

Cidade de 

Goiás) 

GrupoEscolar 

Professora Nhóla 

Professora Mariana Plecát 

Arenta – Diretora do Grupo 

escolar e do Clube Agrícola. 

Correio da Manhã, 27 nov. 

1935; 

Lavoura e Comércio 4 

maio 1936. 

Jatahy Grupo Escolar de 

Jatahy 

Professora Eleusa Teixeira 

Alvares – Diretora do Clube 

Agrícola. 

Correio da Manhã, 27 nov. 

1935. 

Goyana 

(sic) 

Escola de Goyana 

(sic) 

Odilia Mendes de Brito – 

Diretora da Escola de Goyana 

(sic) e do Clube Agrícola. 

Correio da Manhã, 27 nov. 

1935. 

Catalão Grupo Escolar de 

Catalão 

Professora Elvira Riqhetto – 

Diretora do Clube Agrícola 

Livro de Ata do Clube 

Agrícola “Anhanguera”. 

Grupo Escolar de Catalão, 

27 nov. 1935. 

Goiandira  

 

Grupo Escoar dr. 

Pedro Ludovico 

Floracy Artiaga Mendes, 

Diretora do Grupo Escoar. 

Correio Oficial, 7 dez. 

1935. 

Goiânia Colégio Santa Clara Prof.ª Irmã Maria Benedicta – 

Diretora do clube Agrícola. 

Correio Oficial, 7 dez. 

1935; 

A Notícia, 29 set. 1936.  

Jataí Grupo Escolar João 

Pessoa (hoje 

Marcondes de Godoi) 

Prof. Nestório de Paula 

Ribeiro – Diretor do Grupo 

Escolar. 

Correio Oficial, 7 dez. 

1935; 18 dez.  1935. 

 

Santa Luzia Grupo Escolar Rocha 

Lima  

Yolanda Carneiro Roriz – 

Aluna/ Secretária do Clube 

Agrícola (Não foi informado 

nem o (a) diretor (a) da escola 

nem do clube.  

 

Correio Oficial, 19 dez. 

1935. 

Fonte: Quadro construído por Barbosa (2017). 

 

Foi publicado pelo jornal do Rio de Janeiro, Correio da Manhã, de 27 de novembro de 

1935, um artigo em que foram transcritas Atas dos CAEs fundados “em menos de um mês” em 

Goiás. Essas Atas teriam sido enviadas pelas escolas goianas ao diretor do DPEE de Goiás e 

delegado dos CAEs, Câmara Filho. De acordo com o informativo as Atas seriam endereçadas 

posteriormente ao presidente da SAAT, Rafael Xavier.  
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A leitura das Atas transcritas permite perceber que os clubes foram fundados para 

atender a uma convocação em forma de Ofício Circular, que cada escola goiana teria recebido 

por parte de Joaquim Câmara Filho, delegado da SAAT e dos CAEs em Goiás, que também 

dirigia o DPEE, órgão que em parceria com a SAAT, fundava os clubes goianos (Correio da 

Manhã, 27 nov. 1935). Fontes indicam que depois o próprio Câmara Filho viajava pelo interior 

goiano fundando clubes e fazendo conferências, na tentativa de convencer o professorado a 

fundar clube agrícola na escola (ARTIAGA, 1946).   

Durante o ano de 1935 tem-se notícia de diversos clubes fundados, pela SAAT, em 

escolas primárias de Goiás. O fragmento abaixo mostra que, além do DPEE, outra instância do 

governo estadual também estava próxima da criação dos clubes agrícolas escolares em Goiás. 

 

Já é animador o numero de Clubs Agricolas Escolares instalados nos Grupos 

Escolares de Goiaz. Este fato é, sem duvida nenhuma um índice de progresso do 

professorado goiano que hoje segue á risca as normativas metodologicas, 

concorrendo, para isso, poderosamente o dr. João Teixeira Alvares Junior, Diretor do 

Interior, a cuja Repartição está subordinado o Ensino Primario de Goiaz. [...] a quem 

a instrução goiana deve uma série de serviços, entre eles o da instalação de grande 

numero de Clubs Agricolas Escolares hoje espalhados por todos os pontos do Estado. 

(Correio Oficial, 7 dez. 1935). 

 

Essa mesma matéria afirmou que em 1935 “em menos de um mês foram fundados Clubs 

Agricolas nos Grupos Escolares de Goiânia, Trindade, Jataí, Morrinhos, Goyndira (sic), no 

Colegio Santa Clara de Campinas e dois clubs nos Grupos Escolares da Capital” (Correio 

Oficial, 7 dez. 1935). Em novembro de 1935 também foi fundado em Santa Luzia um Clube 

Agrícola, cuja Ata, assina por Yolanda Carneiro Roriz, secretária do Clube fundado foi 

publicada no Correio Oficial de Goiás, de 19 de dezembro. Eis o conteúdo de parte desta Ata: 

 

Em cumprimento ás recomendações do Departamento de Propaganda e Expansão 

Economica do Estado, a fundação do Club Agricola, instituição patrocinada pela 

Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, [...] que serão, sem duvida, um fator no 

soerguimento economico do nosso Estado, terminada sua creação, com aplausos 

gerais, passou-se á eleição da diretoria do club, [...] Terminada a eleição da diretoria, 

cada membro da mesma prestou o compromisso, com toda a solenidade. Na cerimonia 

do compromisso, empregou-se a seguinte formula: Prometo fielmente cumprir com 

rigor os deveres atinentes ao meu cargo, concorrendo, assim, para a grandeza da 

Patria Brasileira e do estado de Goiaz.  (RORIZ, 1935, grifos no original). 

 

Em 1936 foi oferecido pela SAAT um curso de Extensão Rural no Rio de Janeiro, para 

preparem cursistas de todo o Brasil para fundar e orientar Clubes Agrícolas pelo país.  O 

governo de Goiás se aproximou ainda mais da perspectiva ruralista ao enviar para participarem 

do curso, por Goiás, a professora Amália Hermano Teixeira e o agrônomo Manuel Alves de 

Almeida, enviados pelo então Departamento de Propaganda e Expansão Econômica de Goiás 
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(TEIXEIRA, 1959, CURADO, 2016). A professora e o agrônomo se habilitaram para serem os 

responsáveis diretos pela fundação dos clubes agrícolas no estado de Goiás, com o apoio do 

DPEE.  

Conforme descrito em artigo na Revista Oeste pela professora Amália Hermano, em 

1936 e 1937, ela e o agrônomo Manoel Alves de Almeida fundaram e orientaram vários clubes 

agrícolas escolares distribuídos em diversos municípios goianos:  

 

[...] quando prestava meus serviços à Secção de Ruralismo do então Departamento de 

Propaganda e Expansão Econômica, sob a direção do agrônomo Câmara Filho. Já em 

setembro de 1936, nada menos de 2141 Clubes Agrícolas funcionavam em todo o 

Estado, [...]. (TEIXEIRA, 1944, p. 570). 

 

 

No ano de 1936, foi publicado, que Goiás já possuía clubes agrícolas escolares na 

maioria de seus municípios (A Federação, 19 dez. 1936). Em Goiás, o governo estadual parece 

ter atribuído grande importância aos clubes agrícolas escolares, ao criar uma estrutura 

administrativa específica para geri-los, como se pode ler:  

 

A Sociedade de Amigos de Alberto Torres, atendendo a um apelo do governador de 

Goiás, organizou um plano para a ruralização do Ensino naquele Estado. Foi criada 

em Goiania a secção dos Clubes Agricolas Escolares anexa ao Departamento de 

Propaganda e Expansão Economica, destinada a centralizar a orientação e assistência 

aos clubes já existentes e incentivar a fundação de novos clubes no Estado. Para 

melhor eficiência, a secção terá um almoxarifado que disponha de sementes, livros, 

todo o material, enfim, que se tornar necessário aos trabalhos e que será distribuído 

pelos Clubes agrícolas de acordo com suas condições e possibilidades. (Jornal do 

Brasil, 22 ago. 1936, p. 8). 

 

 

E ainda no mesmo ano, sobre os clubes agrícolas em Goiás, o jornal mineiro Lavoura e 

Comércio informou que “Dia a dia vão sendo fundados, pelo Departamento de Expansão 

Economica do Estado e sob patrocínio da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, novos 

Clubes Agricolas Escolares, de modo a ser já [...], considerável o numero de instituições” 

(Lavoura e Comércio, 04 maio, 1936, p. 2). O noticiário ainda afirmou que existia um clube 

agrícola em quase todos os grupos escolares de Goiás e que estes seguiam a rigor o programa 

de trabalho traçado pela SAAT.  

Principalmente a partir de 1937, a proposta ruralista de uma educação pautada nas 

necessidades da vida rural adentrou a política educacional goiana. Conforme entende Maria de 

Araújo Nepomuceno (1994), o ruralismo pedagógico foi assumido pelo governo estadual 

                                                            
41 Os 21 clubes do qual a professora Amália Hermano fala foram listados pelo jornal goiano A Notícia, de 29 de 

setembro de 1936 e foram organizados no quadro de n. 2 desta pesquisa. 
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goiano especialmente a partir de 1937 influenciando programas de ensino para a escola primária 

e promovendo ajustes na distribuição de recursos públicos.  

Almejava-se uma escola primária que buscasse forjar no alunado “um perfil formativo 

adaptado ao desenvolvimento dos processos de produção no campo, constituindo pela 

escolarização um habitus que minimizasse o êxodo rural e integrasse ideias de conservação e 

modernidade” (ARAÚJO, 2012, p. 9, grifo da autora). A tarefa não era pequena; ao contrário, 

grandiosa e pautada, quase que exclusivamente, na transformação dos modos de pensar, agir e 

sentir das populações rurais, vistas como responsáveis pelo “atraso” do país, como mostra 

Nepomuceno (2015, p. 10): 

 

[...] tal educação deveria criar uma escola que formasse na criança do Brasil uma 

consciência cívica e trabalhista que fosse capaz de fornecer o alicerce de nossa 

produção e de satisfazer nossas necessidades (leia-se: as necessidades do capital); 

que fosse capaz de extinguir os resquícios de uma aristocracia falida e instaurar o 

reino da burguesia; que (engrandecesse) as atividades da lavoura, da pecuária e da 

oficina, enfim que preparasse um exército de trabalho para o bem do capital e não 

para o bem da Nação como pretendeu fazer crer o Ministro da Educação de Vargas, 

Gustavo Capanema. (Grifos e parênteses da autora). 

 

   

O discurso oficial no momento da campanha dos CAEs, afirmava a implantação de 

clubes agrícolas por “quase todas” as escolas goianas. No entanto, é pertinente se questionar 

essa implementação, em tamanha proporção. Qual seria a quantidade real desses clubes? Em 

quais regiões do Estado esses clubes estavam localizados? Qual a quantidade de alunos que 

eram associados em cada clube? Sabe-se que no período em questão, O sul e sudoeste, do 

estado, em especial, o centro-sul goiano era privilegiado em detrimento das demais regiões do 

Estado, principalmente do Norte goiano (PINTO, 2009, NEPOMUCENO, 2015).  

Então, dizer que havia clubes em quase todas as escolas goianas, parece denotar uma 

forma de divulgar os clubes como uma campanha que estava posta, aceita por todos e bem-

sucedida. O discurso tentava convencer da importância dos clubes e de sua disseminação. 

Assim as escolas que ainda não os tivessem poderiam optar pela sua fundação.  

No geral as fontes apontavam que a campanha dos clubes crescia e ganhava adeptos e 

que a “iniciativa da fundação de Clubs Agricolas Escolares em Goiaz por parte da Sociedade 

dos amigos de Alberto Torres, [...] teve início e apoio do professorado goyano que a recebeu 

com particular interesse” (Correio da Manhã, p. 12, 27 nov. 1935) e ainda  

 

O magistério primário de Goiás, em particular, recebeu com interesse e entusiasmo, a 

iniciativa da creação dos Clubes Agricolas que prometem mudar a feição educativa 

de nossas escolas, proporcionando-lhes um ambiente, próprio ás condições do meio, 

alegre e sadio, com o qual vem revolucionar, por certo os nossos métodos de ensino. 

(A Federação, p. 3, 19 dez. 1936). 
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As fontes apresentam o discurso afirmativo para expressar uma campanha sólida, com 

o apoio dos professores. No entanto, depois de passar uma década dessa campanha, em artigo 

publicado na Revista de Educação de Goiás, n. 25/26 de abr./ maio de 1946, Zoroastro Artiaga, 

chefe do fomento agrícola em Goiás lamentou: 

 

O resultado colhido por essa nossa campanha foi relativamente pequeno, porque 

houve falta de apôio (sic) por parte dos professores do interior, (com rara exceção), e 

mesmo por falta de compreensão de alguns dos nossos educadores que não 

corresponderam ao apelo do Brasil, porque compreendem o ensino exclusivamente 

dentro do âmbito estreito dos compêndios pedagógicos. (ARTIAGA, 1946, p. 64).  

 

 

Zoroastro Artiaga afirmou ter estudado o assunto sobre os CAEs, e assentado “praça 

como recruta nessa cruzada nacionalista, acompanhei a dra. Amália Hermano e o engº. Câmara 

Filho nas suas peregrinações pelo interior, fundando clube e fazendo conferências” 

(ARTIAGA, 1946, p. 64). No entanto o chefe do Departamento de Fomento Agrícola afirmava 

que “em alguns municípios, porém foi bem recebida a iniciativa, e os clubes tiveram sua época 

de floração; em outros, a duração das rosas de Malherbe”, Zoroastro Artiaga fez assim uma 

alusão à breve duração dos clubes agrícolas goianos ao mostrar que a adesão dos professores 

aos clubes não era tão consistente, quanto se proclamava nos discursos ruralistas da época. 

Havia resistência por parte do professorado. Zoroastro Artiaga atribuiu aos professores 

do interior o não sucesso da campanha dos clubes agrícolas escolares. Para Artiaga (1946), a 

campanha ruralista em Goiás não estava sendo bem-sucedida, devido à “falta de compreensão 

dos professores”, em especial os professores do interior.  

A fundação de clube agrícola representava diretamente para o professor um trabalho 

extra, com atividades no contra turno, além do fato que o professor deveria ter o domínio sobre 

as atividades agrárias. A professora Floraci Artiaga Mendes, ao escrever sobre a ruralização do 

ensino em Goiá para a Revista de Educação e Saúde, n. 29/30, ago./set. 1946, afirmou que como 

um professor que cuidaria da ruralização do ensino e “sua tarefa educativa não se limitará ao 

ambiente escolar, pois será orientador esclarecido e competente sempre pronto a auxiliar 

fazendeiros, criadores, lavradores, que o procurem no intuito de difundir conselhos técnicos” 

(MENDES, 1946, p. 25). Tal situação remete às sugestões apontadas pela professora Maria dos 

Reis Caldeira, ao falar sobre os Clubes no Rio de Janeiro, o então DF, para viabilizar a fundação 

e manutenção dos clubes deveria ter dentre os vários apoios citados por ela, também uma 

gratificação para o professor dirigente do clube (LIMA, 1947). 
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A professora Amália Hermano Teixeira (1944), afirmou em artigo na Revista Oeste, 

intitulado Orientação vocacional, ter fundado em 1936 e 1937, pelo DPEE, juntamente com o 

agrônomo Manoel Alves, no entanto, Amália também afirmou que depois que, em março de 

1937, ela e o agrônomo foram chamados pelo Governo para organizarem “os programas para a 

Escola Profissional Rural de Rio Verde” e foi quando ela deixou a seção de ruralismo, do 

Departamento de Propaganda e Expansão Econômica de Goiás (TEIXEIRA, 1944, p. 570). 

Segundo a professora Amália, nesse interim, o professorado teria desanimado e muitos clubes 

registrados não estavam em funcionamento, portanto, existiam de nome, mas, não realizavam 

nenhuma atividade (TEIXEIRA, 1944). É importante destacar que segundo a professora Amália 

Hermano, em artigo no Jornal de Notícias, de 5 de outubro de 1952, o próprio Departamento 

de Propaganda e Expansão Econômica de Goiás, o qual ela estava ligada ao trabalhar na 

fundação de clubes agrícolas em Goiás, na década de 1930, também “teve curta duração” 

(TEIXEIRA, 1952, p.5). 

Em 1937, em matéria no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, cujo título abordava a 

instrução pública em Goiás, afirmou que, naqueles últimos quatro ou cinco anos, o governo 

teria dado incremento ao ensino e que no orçamento de 1936, vinte por cento da receita estadual 

era gasto com a instrução pública e afirma que “[...] atualmente funcionam ali 33 grupos 

escolares, diversas escolas rurais, escolas normais, 38 clubes agrícolas, uma Faculdade de 

Direito equiparada, um patronato Agrícola, todos subvencionados pelo Governo do Estado [...] 

(Jornal Do Brasil, 21 mar. 1937). Chamou a atenção o número de clubes agrícolas ser maior 

que o número dos grupos escolares. No entanto, sabe-se que além dos Grupos Escolares, haviam 

as escolas isoladas e Escolas Normais, além disso, os clubes funcionavam também em escolas 

particulares.  

De acordo com Nepomuceno; Guimarães (2007, p. 110), entre 1930 e 1937, “o governo 

de Goiás expandiu a rede escola primária do Estado: de 16 grupos escolares e 161 escolas 

isoladas em 1929, esse número passou a 38 e 152 em 1936”.  Mesmo considerando que segundo 

Nepomuceno (2015), as fontes indicavam a presença de 38 unidades de CAEs em 1937, se 

comparado aos dados dos estabelecimentos de ensino em 1937, o número de clubes não seria 

tão expressivo (e nem precisava o ser) o quanto pareceu na nota do periódico e demais fontes 

entusiastas dos CAEs.  

Além disso, se tratando de clubes agrícolas, os números em si, são vagos, já que 

poderiam considerar uma unidade (um clube), uma associação formada em torno de vários tipos 

de produções com as mais variadas atividades, incluindo Apicultura, cunicultura, sericultura, 

hortaliças, jardins, árvores frutíferas, museu rural, jornal do clube dentre outras, ou com um só 
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canteiro, até mesmo um vaso de flor. A falar dos CAEs no Rio de Janeiro, o veterinário Jorge 

Pinto Lima (1947) afirmou que boa parte dos clubes agrícolas só existiam teoricamente e que 

muitos não tinham condição de funcionar por falta de terreno, água, cerca, apoio técnico e 

outros materiais. 

Outro fator relevante a se considerar são os registros da existência de um determinado 

clube agrícola ou fatos ou atividades desenvolvidas no interior de um mesmo clube que 

aparecem divulgados em diversas fontes, dando a impressão de que o número de CAEs é maior, 

ou que as atividades dos CAEs são mais intensas. Mesmo assim, é possível perceber que os 

CAEs tiveram uma certa notoriedade em Goiás e foram beneficiados por algumas medidas 

educativas do período. 

Nepomuceno; Guimarães (2007) apontam medidas do Governo de Goiás em relação à 

educação e dentre essas medidas está o decreto que deu origem ao Cinema Educativo. As 

autoras citaram o artigo 2º que autorizava a utilização do cinema educativo nas Escolas Normais 

e nos Grupos Escolares, inclusive em sessões extraescolares e recreativa, o que favoreceu às 

atividades nos CAEs. Já que o 

 

Cinema Educativo muito ajudou [na] fase de inovações [...] nos anos trinta. Adultos e 

crianças assistiam aos filmes [que] mostravam as atividades dos Clubes Agrícolas 

pioneiros [de Minas, Rio] [...] as atividades das fazendas, dos campos, a vida ao ar 

livre, a paz, o sossego, a fartura. (NEPOMUCENO; GUIMARÃES, 2007, p. 110, 

inserção no original). 

 

O Correio oficial de Goiás divulgou um telegrama que o interventor de Goiás, Pedro 

Ludovico Teixeira, teria enviado aos prefeitos dos municípios goianos, para pedir o apoio das 

prefeituras em seus respectivos planos orçamentários, conclamando a fundação de CAEs nos 

municípios e doação de terrenos aos clubes agrícolas (Correio Oficial, 16 dez. 1936). No 

referido telegrama, o interventor afirmou que a maioria dos municípios goianos já haviam 

incluído do no orçamento da prefeitura, o auxílio aos clubes.  

Foram encontradas inúmeras fontes nos jornais digitalizados do acervo da Hemeroteca 

digital associadas aos clubes agrícolas em Goiás entre 1935 e 1936. Em 1937, ainda tem-se a 

notícia de CAE fundado em Goiás. No início de 1937, Amália Hermano assinou um artigo 

publicado no Correio Oficial, de 8 de janeiro daquele ano, que explicava sobre o CAE e a 

utilização da biblioteca do clube. Ainda em 1937, houve a fundação e um clube agrícola no I 

Congresso de Ensino em Goiás (Revista de Educação, n. 2, nov./dez. 1937). A professora Ofélia 

do Nascimento Monteiro, em artigo na referida Revista de Educação de Goiás, trouxe as 

conclusões de tal Congresso, entre essas conclusões, estão as “funções da escola primária”. 
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Dentre outras atribuições, essa escola deveria possuir uma biblioteca para alunos e outra para 

professores, um museu, um refeitório, um caixa escolar, um terreno com pelo menos um hectare 

de terra para as atividades do Clube Agrícola que a escola primária, nas conclusões desse 

Congresso, deveria possuir (MONTEIRO, 1937). 

Em A Notícia, de 19 de março de 1937, Câmara Filho assinou uma nota que afirmou a 

existência de 38 CAEs em Goiás. Em junho daquele ano foi fundado mais um CAE na cidade 

de Morrinhos (Correio Oficial, 25 jun. 1937).  

Depois de inúmeras buscas em todos os periódicos do acervo da Hemeroteca Digital da 

Biblioteca Nacional, com várias chamadas, a última nota encontrada na década de 1930, relativa 

aos CAEs em Goiás, data de 1937 (Jornal do Brasil, 21 mar. 1937). É importante lembrar que, 

naquele período o estado de Goiás passava por grandes transformações, principalmente com a 

chegada de muitas pessoas seduzidas por meio das propagandas. Este assunto foi tema da 

mensagem proferida pelo governador de Goiás na Assembleia Legislativa. Tal mensagem foi 

publicada no jornal goiano, A Notícia, de 12 de maio de 1937 e em 21 de agosto do mesmo ano, 

cujo título afirmava que em menos de um ano, mais de 70 mil pessoas teriam sido atraídas para 

Goiás pela propaganda (TEIXEIRA, 1937).   

Entre 1938 e 1942 nas fontes pesquisadas (produzidas dentro e fora do Estado), não 

foram encontradas notícias relacionadas aos CAEs em Goiás. Os assuntos sobre o ruralismo e 

a educação rural em Goiás, entre estes anos, estavam geralmente ligadas à construção de 

Goiânia, de estrada de ferro, ao Oitavo Congresso Brasileiro de Educação e outras ações, 

relacionadas à Marcha para o Oeste, e não aos clubes (Cidade de Goiaz, p. 2-3, 20 ago. 1939, 

p. 1, 20 abr. 1941). A falta de notícias de fundação e de atividades nos clubes depois de 1937, 

parece confirmar o enfraquecimento na campanha dos clubes em Goiás relatado pela professora 

Amália Hermano (Revista Oeste, 1944). Esse enfraquecimento conforme visto no capítulo 

anterior; também, foi percebido em nível nacional, em diferentes Estados. 

A professora Amália falou da necessidade da reerguida na campanha da educação rural 

e dos clubes agrícolas ao informar que 

 

O decreto-lei n° 7. 298, de 16 de setembro de 1943, baixado pelo Interventor Federal 

em nosso Estado, Dr. Pedro Ludovico Teixeira, instituindo o ensino normal rural e 

profissional agrícola, vem criar uma decisiva fase para as atividades agrícolas em 

nosso Estado, atendendo assim à recente determinação do Ministro da Educação, que 

tornou obrigatória a orientação agrícola em todos os estabelecimentos de ensino. A 

Diretoria Geral de Educação, agora empenhada na transformação de nosso sistema 

educacional, na melhoria do elemento existente e criação de elementos novos, inclui 

em seu vasto plano a criação de instituições de orientação agrícola nas escolas. 

(TEIXEIRA, 1944, p. 7). 
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Nessas instituições de orientação agrícola na escola, incluíam os clubes agrícolas 

escolares que seriam controlados pela Superintendência do Ensino Rural, que a professora 

Amália Hermano esperava que seria criada na estrutura do governo estadual. No entanto, não 

foram encontrados registros que confirma a criação de tal Superintendência. 

Há registros que indicam dificuldade financeira da SAAT na campanha dos clubes em 

Goiás 

[...] a S. A. A. T. com insignificantes recursos financeiros e com grande capital moral 

realiza obras que só têm semelhantes nas missões culturais do Mexico. Médicos, 

professores, advogados, agrônomos [...] sacerdotes, todos se unem, nas Semanas 

Ruralistas, e trabalham pensamento voltado para Deus e para a Patria, por um Brasil 

melhor. (Correio Oficial, 20 set. 1935). 

 

Além do afastamento da SAAT da campanha dos clubes, segundo a professora Amália 

Hermano Teixeira, em Goiás “o movimento dos Clubes Agrícolas foi esmorecendo talvez 

porque não persistisse a secção dos Clubes Agrícolas junto ao Departamento de Propaganda e 

Expansão Econômica, orientadora, assistente e estimuladora dessas instituições educativas” 

(TEIXEIRA,1946, p. 17).  

Em novembro de 1942, foi fundado um clube agrícola no Grupo Escolar de Goiandira, 

denominado Clube Agrícola Dr. Olindo de Oliveira. O clube foi citado em pelo menos três 

publicações do Ministério da agricultura: na revista Brincar e Aprender n. 11 e também em dois 

livros da série Clubes Agrícolas, o n. 3, Educação Primária na zona Rural do Distrito Federal 

(1947) e o n. 1 Clubes Agrícolas (1958). As três fontes trouxeram um relatório do clube agrícola 

goiano enviado ao SIA, em que o referido clube estaria realizando um trabalho educativo 

 

[...] e de propaganda em tôrno de uma boa documentação, baseado nas vitaminas das 

hortaliças [...] antes da existência do Clube, os habitantes daquele sertão, salvo raras 

exceções, não incluíam nas suas refeições o uso das hortaliças. Hoje, entretanto, um 

grande número de pessoas já se alimenta melhor e mais barato graças às práticas da 

horticultura (Brincar e Aprender, n. 11 maio/jun. 1944, p. 12, LIMA, 1947, p. 33, 

LIMA; BUHR; LAVOR, 1958, p. 21). 

 

Na revista Brincar e Aprender, essa matéria ganhou o título As crianças educam os 

adultos, e afirmava como as demais fontes, que o trabalho das crianças no clube agrícola escolar 

goiano teria mudado os hábitos de grande número de adultos da cidade de Goiandira. De acordo 

com as fontes, tal clube ainda mantinha uma pequena biblioteca com as publicações do MA, 

sendo disponível o acesso à comunidade no intuito de incentivar a criação de hortas, granjas e 

pomares na comunidade e incentivar o fomento da produção (Brincar e Aprender, n. 11, 

maio/jun. 1944).  
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Já em 1943, há o registro, inclusive, de clubes fundados, em comunidades indígenas em 

Goiás42 

A relação dos 165 novos clubes registrados revela a existência de numerosas 

organizações nos postos indígenas do Serviço de Proteção aos Índios, que, assim 

coopera não só para a educação rural da infância brasileira do alto sertão, mas, também 

para o aumento da produção de modo a evitar a sua aquisição em lugares mais 

distantes. (Correio Oficial, 21 set. 1943). 

 

O Clube Agrícola Couto Magalhães da Escola Normal Oficial foi criado do dia 21 de 

setembro de 1943, por ocasião das comemorações relativas à Semana da árvore instituída pela 

professora Amália Hermano Teixeira. A história da fundação desse clube foi relatada pelas 

sócias e componentes egressas da diretoria do referido clube, Inês Godinho e Clarice Pinto 

(GODINHO, 1946a; 1946b; PINTO, 1946). 

Em 1946, em comemoração ao dia da árvore, foi instalado o Clube Agrícola Raul de 

Paula43 no ginásio Santa Clara e  outro Clube agrícola foi fundado no mesmo dia no Grupo 

Escolar Modelo, de Goiânia, pela professora Clarice Pinto (Revista de Educação, n. 29/30, 

ago./set., 1946). A professora Clarice era egressa da Escola Normal Oficial de Goiás e tinha 

uma de suas professoras a Amália Hermano Teixeira. Clarice pinto foi a secretária Clube 

Agrícola Escolar Couto de Magalhães, como dantes visto. 

Em 1951, a campanha dos clubes agrícolas escolares em Goiás, foi contemplada com a 

Lei 477, de 26 de janeiro, de 1951, que criou na Secretaria de Estado da Educação o Serviço de 

Clubes Agrícolas Escolares, com os mesmos objetivos e a finalidade de acompanhar e apoiar 

os clubes agrícolas. Ao que tudo indica, já existia o referido Serviço, na pasta da Secretaria de 

Educação do Estado, antes da Lei, e que a 477 veio para oficializar o Serviço (GOIÁS, 1951). 

Em 1950, um correspondente de Goiânia, enviou uma nota ao jornal do Rio de janeiro e 

informou que “o Serviço de Clubes Agrícolas Escolares, organizado pela Secretaria de 

Educação do Estado, iniciará, ainda este mês, a instalação de clubes nas Escolas Normais, nos 

Grupos escolares e Escolas Rurais” (A Manhã, p. 13, 14 abr. 1950) a fonte ainda informou que 

a encarregada da referida pasta encarregada de “orientar a campanha dos Clubes Agrícolas em 

Goiás [seria] a sra. Amália Hermano Teixeira”.  

Assim, o Estado de Goiás, no que diz respeito aos clubes agrícolas, teve também a 

participação de órgãos ligados a Educação e não apenas da Agricultura. O Clube Agrícola 

                                                            
42 CAE em comunidade indígena não é uma ação que aconteceu apenas no estado de Goiás, pelo contrário, a 

fundação e a manutenção desses clubes em comunidades indígenas é uma das ações do Serviço de Proteção aos 

Índios. Sobre o Programa Educacional do Serviço de Proteção ao Índio e a Campanha dos Clubes Agrícolas 

Escolares, ver: Bringmann (2012, p. 123-148); Batista (2016). 
43 Os nomes dos clubes eram escolhidos para homenagear figuras que os associados consideravam importantes, 

principalmente para o movimento ruralista. Raul de Paula foi o secretário geral da SAAT, na década de 1930. 
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Escolar Brasil Futuro, foi fundado em 1956, com as normalistas do Colégio Nossa Senhora 

Mãe de Deus44 (SAMPAIO; ROSA, s. d.), em Catalão, no sudeste do estado.  O Clube Agrícola 

escolar Brasil futuro de Catalão, recebeu material da Secretaria de Educação, após requerer 

apoio ao SIA/MA: 

 

Requereram do serviço de Informação Agrícola do Ministério da Agricultura e foram 

atendidas através da Secretaria do Estado de Educação com as ferramentas: oito 

enxadas, quatro enxadões, quatro ancinhos, seis tachos, doze colheres de sopa, quatro 

pás, além de serrote, tesouras de poda e grama, foice, martelo, torquês, canivete, facão, 

carrinho de mão regadores e uma chocadeira. Compraram porcos para engorda e ovos 

para iniciarem a produção de aves. (SAMPAIO; ROSA, s. d., p. 80). 

 

O livro supracitado sugeriu que a Secretaria de Estado da Educação tinha em Goiânia 

uma diretora de Clubes Agrícolas, já que impresso trouxe a fotografia de um ofício enviado em 

26 de janeiro de 1954, pela então diretora de clubes agrícolas, Francisca Alves da Costa,45 em 

papel timbrado da Secretaria de Estado da Educação, em que agradecia pelos doces de frutas 

recebidos do Clube Agrícola Brasil Futuro. Percebe-se que tanto o Serviço de Informação 

Agrícola, quanto a Secretaria de Estado da Educação apoiavam os clubes agrícolas escolares 

em Goiás. 

O exemplar da fotografia, encontrado no Museu Histórico de Catalão, tinha a 

identificação como sendo da década de 1940, no entanto, a mesma imagem também foi 

encontrada no livro História que se torna vida, que indicava que o referido Clube Agrícola 

iniciou suas atividades em 1956 (SAMPAIO; ROSA, s. d).46 Segundo a fonte, as normalistas, 

também, participavam das atividades relacionas ao cultivo de hortas, pomares, criação de 

animais e não apenas os jardins.  

Em 1952, um jornal do Rio de Janeiro, anunciou um curso de preparação de professoras 

rurais primárias, para dirigir clubes agrícolas (A Manhã, p. 2, 8 jul. 1952, p. 2, 19 out. 1952). 

Não se sabe se o curso era apenas para professores da então capital federal. Em Goiás, também 

aconteceu um curso semelhante. “Professoras goianas especializadas na direção de clubes 

agrícolas. Bons resultados obtidos com o primeiro curso de orientação das dirigentes, em 

                                                            
44 Ao visitar o Colégio Mãe de Deus, na cidade de Catalão não foi concedida a autorização para adentrar ao recinto, 

nem pesquisar em seu acervo. Mas foi possível saber que a instituição mantém ainda hoje, um acervo com 

diversas fotografias e vários registros do Clube Agrícola Brasil Futuro, que se encontra, no museu particular da 

instituição. 
45 Francisca Alves Costa, foi citada também como coordenadora do curso para aperfeiçoamento de professores em 

Goiás, acima referido. Antes de 1952 não foi encontrado o nome dela nas fontes pesquisadas. É possível que em 

um tempo maior de pesquisa possa encontrar mais informações que relacione essa pessoa aos clubes goianos ou 

na educação rural, em outros períodos. 
46 Escrito por Maria da Glória Sampaio, ex-aluna da referida instituição e Eriziane Silva de Moura Rosa, o livro 

conta a história do Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus, onde funcionou o Clube Agrícola Brasil Futuro. 
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Goiás” e o curso instalado na Secretaria de Educação do Estado de Goiás e por iniciativa do 

SIA, o que denota, pelo menos em tese, uma espécie de pareceria entre os dois órgãos (A Manhã. 

p. 3, 31 out. 1952), ou a disputa que se dava entre o MA e MES conforme discorreu Mendonça 

(2007a, 2010a). 

 
 [...] foi instalado oficialmente, na Secretaria da Educação de Goiás, o primeiro curso 

de orientação das dirigentes dos Clubes Agrícolas daquele Estado, por iniciativa do 

Serviço de Informação Agrícola, que tem a seu cargo o registro dessas agremiações, 

bem como orientação e assistência ás mesmas, em todo território nacional. [...], que 

visa levar ao professorado noções práticas sobre atividades do campo e funcionamento 

de clubes agrícolas. [...], tomaram parte no curso 31 professoras, [...]. Que foi 

contemplada como bolsista do curso. Técnicos do Ministério da Agricultura 

ministraram aulas e fizeram demonstrações práticas sobre apicultura, cunicultura, 

ofidismo, horticultura, clubes agrícolas, cultura de milho, indústrias escolares, 

socorros de emergência, adubação, erosão e seu controle, avicultura, inseticidas, 

redação oficial, doenças transmissíveis ao homem, biblioteca, reflorestamento, 

trabalhos em madeira etc. Foram feitas ainda preleções sôbre as finalidades dos clubes 

agrícolas e da importancia do seu papel levando à infancia [...] a fim de prepara-la a 

contribuir para a prosperidade do nosso país. [...], foram conferidos diplomas [...]. (A 

Manhã, p. 3, 31 out. 1952). 

 

Também, em 1952, Amália Hermano Teixeira, “catedrática do Instituto de Educação de 

Goiás apresentou ao IV Congresso Brasileiro de Escritores, a tese “O clube Agrícola – Fator de 

democratização do ensino” (A Manhã, p. 3, 31 out. 1952). Os tópicos discorridos na tese 

publicada, foram: conceito de clube agrícola, como urgiram os clubes agrícolas no Brasil e 

Fundação do clube agrícola escolar. 

Após afirmar ser o clube agrícola, o “ponto de partida para a ruralização do ensino” 

(TEIXEIRA, 1952, p. 3) e, Amália Hermano fazer o apelo à atenção por parte dos Governos, 

nas esferas Estaduais e Municipais, a professora afirmou que Pernambuco, Santa Catarina, São 

Paulo e Espirito Santo mantinham Federações ou Seções de Clubes Agrícolas, dando a entender 

que Goiás não contava mais com esse serviço. A professora finalizou a tese fazendo uma síntese 

da trajetória dos clubes em Goiás. 

 

Goiás, em 1936, criou junto ao então Departamento de Propaganda e Expansão 

Econômica uma Secção de Clubes Agricolas, que fundou dezenas de clubes no 

Estado, [...]. Mas, teve vida curta esse departamento. Professores entusiastas e 

progressistas, ali e acolá, mantiveram seus clubes e solicitaram orientação da 

responsável voluntaria pela vida dos mesmos em Goiás, [...]. E em fins de 1949 a 

Secretaria de Educação designa professora especializada no assunto para organizar o 

SERVIÇO DE CLUBES AGRICOLAS ESCOLARES DE GOIÁS, definitivamente 

constituído por lei posteriormente promulgada. Quinze anos, pois, de lutas, para que 

uma instituição de indiscutível valor social-educativo venha a ser adotada pelas 

escolas como a estaca zero, para a ruralização do ensino do grande Estado do Centro-

Oeste Brasileiro.  Que ao lado da recente oficialização do movimento os homens 

públicos de Goiás façam marchar os recursos ao bom andamento das atividades dessa 

entidade socializadora do ensino. (Jornal De Notícias, p. 5, 5 out. 1952, grifos no 

original). 
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Torna pertinente lembrar que a “voluntária pela vida dos clubes” e a “professora 

especializada” em organizar o Serviço de Clubes Agrícolas, era a própria professora Amália 

Hermano Teixeira e a lei da qual a professora fala é a 477, de janeiro de 1951. Como constatado, 

a Lei parece uma tentativa de um recomeço na campanha dos clubes em Goiás, e, ainda se 

percebe que esses clubes contavam com pouco apoio e recursos materiais para desenvolver suas 

atividades. Não obstante, vale lembrar que várias fontes, citadas anteriormente, que relataram 

a campanha dos clubes desde o início desta em todo o país, registraram que o apoio material 

era recebido inicialmente (década de 1930), pela SAAT e posteriormente (depois de 1940), pelo 

MA/SIA.  

Em 1959, foi sancionada uma lei municipal, em Goiânia, que revelou a presença de 

clube agrícola anexo à escola primária confessional mantida por uma instituição espírita. A Lei 

nº 1549 art. 1 previa que era “considerado de utilidade pública o Centro Espírita Sabina de 

Andrade Ribeiro, juntamente com a Escola Primária e o Clube Agrícola Infantil, com séde nesta 

capital. [...].” (Jornal de Notícias, 10 set.  1959).  

O rastreamento das fontes permitiu mostrar que a campanha dos clubes em Goiás não 

era tão forte quanto as mídias do período mostravam, mas, que quase sempre estiveram alguns 

clubes em funcionamento. No final da década de 1950, os clubes também surgiriam fora das 

escolas e para trabalhar com jovens e não com crianças, como exemplo, se tem o clube agrícola 

inaugurado no bairro de Campinas, em Goiânia “Clube Agrícola da Associação Beneficente 

Trabalhista do Bairro de Campinas [...] [visava] oferecer essa modalidade de ensino aos filhos 

dos seus associados” (Jornal de Noticias, p. 7, 10 set. 1959, p. 7). Conforme visto no capítulo 

anterior, parece que na década de 1950 o projeto dos clubes foi mantido, mas com outro 

direcionamento de público.   

É possível afirmar que em 1961 existia em Goiás, pois, o Serviço de Clubes Agrícolas, 

ligado à Secretaria de Estado da Educação, que no período era chefiado pela professora Maria 

Conceição Jaime. A referida diretora e também a professora Amália Hermano Teixeira, 

participaram naquele ano das atividades na Semana da Árvore realizada em Goiânia (Revista 

de Educação, n. 49, jul. - set. 1961). o Serviço de Clubes Agrícolas foi encontrado também em 

1962, sob o comando da mesma professora (Revista de Educação, n. 51, jan. - abr. 1962). A 

revista trouxe a fotografia de uma exposição da Seção dos Clubes Agrícolas Escolares, expondo 

diversos produtos agrícolas, no recinto do V Congresso Nacional de Professores Primários (16ª 

23-01-1962), no Instituto Araguaia, com produtos oriundos das atividades realizadas nos 

diversos CAEs do Estado. 
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Devido, principalmente a limitação do tempo da pesquisa, mas também do período 

recortado, não foi possível precisar a extinção dos clubes agrícolas escolares instituídos nas 

escolas goianas.  

 

3.2 Aprenda como fazer fazendo: os clubes agrícolas escolares vistos por dentro 

 

O retrato aproximado dos clubes agrícolas escolares goianos apresenta imagem, 

semelhante a encontrada no interior dos demais clubes agrícolas brasileiros. Assim, nesses 

clubes, em geral se encontravam a presença de mulheres dirigentes e meninos e meninas 

associados. Apesar de se ter notícia de homem que dirigia CAE goiano, geralmente, a figura 

masculina associada aos CAEs eram os agrônomos e técnicos do Serviço de Informação 

Agrícola, do Ministério da Agricultura, que treinavam as professoras e outros agrônomos das 

esferas estaduais, nas atividades que seriam desenvolvidas nos clubes. Os professores, 

juntamente com o técnico estadual, treinados a nível federal, voltavam para seus estados, em 

que seriam multiplicadores junto aos professores dirigentes dos clubes, que em sua maioria 

eram mulheres. Essas professoras atuariam na forja da mentalidade ruralista, cívica, higiênica 

e ordeira nos pequenos clubistas e na instrução prática da produção agropastoril das crianças e, 

como lembra Fiori (2002), essas professoras seriam também porta voz do governo junto à 

comunidade. 

A maioria dos clubes agrícolas escolares goianos encontrados nas fontes pesquisadas 

estavam anexo a escolas das cidades e não das zonas rurais. Ao que parece, a ausência de clubes 

agrícolas escolares nas zonas rurais de Goiás estaria relacionada diretamente à falta de escolas 

e de professores nas zonas rurais do estado, em especial, já que esta ausência era (e ainda é) um 

problema crítico.  

Vale a pena lembrar que nos clubes agrícolas escolares estavam os escolares/sócios, 

que, quando instituídos em escolas primárias tinham entre 8 e 16 anos, de ambos os sexos, já 

quando o clube era anexo à uma escola normal, era constituído geralmente, por moças 

normalistas. Nesse caso, o corpo docente era composto por normalistas, em sua maioria 

mulheres, que participavam de treinamentos periódicos na área agrária, cívica e higiênica.  

Várias competências deveriam ser forjadas nos CAEs. Como visto, os clubes recebiam 

do SIA vasto material de in/formação e instrução prática. Dentre esse material se destacava a 

revista periódica Brincar e Aprender e a série Clubes Agrícolas que, em volumes variados 

compunham a instrução para se fundar, manter e desenvolver as atividades nos clubes. Os 

alunos podiam levar os impressos para suas casas, assim, seriam multiplicadores do ideário 
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ruralista e muitas técnicas racionais de cultivo apreendidas nos clubes poderiam ser empregadas 

nas plantações e criações também pelos seus familiares.  

No entanto, para desenvolver as atividades prescritas nos impressos, deveria ser 

empregado um grande esforço por parte dos professores dirigentes e dos alunos agremiados. Os 

relatos de fundação de clubes e de suas atividades, bem como o cruzamento de dados nas fontes 

e referências pesquisadas, permitem apresentar as atividades desenvolvidas nos clubes goianos, 

as dificuldades enfrentadas no desempenho destas, bem como quem eram esses agentes que 

faziam parte do quadro docente e discente de diversos clubes goianos. 

Em setembro de 1936, o jornal goiano, A Notícia abordou o ensino rural em Goiás e 

afirmou o interesse por parte do governador Pedro Ludovico e dos professores goianos além de 

propalar a fundação de clubes agrícolas escolares em Goiás pelo Departamento de Propaganda 

e Expansão Econômica. Segundo o jornal, essas agremiações seriam a “base fundamental da 

educação rural de que precisa o Brasil, dada a sua condição de paiz (sic) que tem no tamanho 

do solo e no incremento da pecuaria, o elemento determinante de sua principal riqueza” (A 

Notícia 29 set. 1936). O artigo informou sobre as Semanas de Atividades Rurais, que seriam 

desenvolvidas pelo Departamento de Propaganda e Expansão Econômica de Goiás, por meio 

do Departamento de Clubes Agrícolas. O jornal informou também, sobre a Primeira Semana 

Ruralista do estado ocorrida em Goiânia, no Grupo Escolar Pedro Ludovico, com a participação 

dos diversos CAEs goianos. Foi divulgado também, o nome dos diretores dos Clubes agrícolas 

escolares instituídos nas diversas escolas de várias cidades goianas, com seus respectivos 

diretores (A Notícia, 29 set. 1936). Os clubes agrícolas citados foram organizados no quadro47 

que segue, no intuito de facilitar a compreensão do leitor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
47 A ordem de exposição dos clubes, a grafia dos nomes das cidades, das escolas e das pessoas foram transcritos 

da fonte. 
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Quadro 2 

OS CLUBES AGRÍCOLAS ESCOLARES GOIANOS E SEUS DIRETORES (1936). 
Nº ESCOLA CIDADE DIRETOR (A) 

1 
Grupo Escolar Americano do 

Brasil 

Formosa Professora America Borba 

2 G. E. de Anapolis Anapolis Professor Alarico Verano 

3 G. E. João Pessoa Jatahy Professora Eleusa Teixeira Alvares 

4 G. E. D. Pedro II Burity Alegre Professora Anna Aparecida Salles 

5 G. E. João Pessoa Trindade Professora Nila Chaves 

6 G. E. Constancio Gomes Campo Formoso Professora Eulalia Gonçalves de Bastos 

7 G. E. Pedro Ludovico Goyania Professora Nair de Carvalho 

8 G. E. Pedro Ludovico Cristalina Professor Emilio P. Mundim 

9 G. E. Pedro Ludovico Goyndira Professora Nizia Mota Pereira 

10 G. E. Professora Nhola Goyaz Professora Maria Peclat Argenta 

11 G. E. Modelo Goyaz Professora Anna de Oliveira Lobo 

12 G. E. Cel. Pedro Nunes Morrinhos Professor Pedro Celestino S. Filho 

13 G. E. M. Borges Pires do Rio Professora Edimeia Acioli 

14 G. E. de Planaltina Planaltina Professora Maria America Guimarães 

15 G. E. de Santanna Santanna Professora Anna Fernandes de Carvalho 

16 G. E. de Rio Verde Rio Verde Não informado na fonte 

17 G. E. de Pouso Alto Pouso Alto Não informado na fonte 

19 G. E. de Sitio da Abadia. Sitio da Abadia. Não informado na fonte 

19 No G. E. de Santa Luzia Santa Luzia Professora Irene da Trindade Roriz 

20 No G. E. de Santa Clara Goyania Professora Irmã Maria Benedicta 

21 G. E. de Santa Terezinha Santa Terezinha Professora Violeta Rosa Pitaluga 
Fonte: A Notícia (29 set. 1936). Quadro organizado por Barbosa (2017).  

 

Não foi possível encontrar o desfecho de todos os clubes citados, no entanto, o 

cruzamento das fontes permite trazer mais informações sobre alguns destes. Assim mapeou-se 

que em referência ao clube citado de nº 3, de Jataí, “Manoel Balbino de Carvalho, prefeito de 

Jataí, poz (sic) á disposição do Clube Agrícola daquela cidade, não só a área necessaria, já 

fechada a arame, bem assim a importância de 600$0000 para a compra de sementes e material” 

(Lavoura e Comércio, 4 maio, 1936, p. 2).  

Já o clube nº 5, de Trindade, foi fundado e dirigido pela professora Nila Chaves Roriz 

de Almeida (Correio Oficial 26 nov. 1935), recebeu o nome de Constantino Xavier. A 

professora Nila criou em 1936, juntamente com seus alunos clubistas, o primeiro jornal de clube 

agrícola em Goiás, A Crisálida, que era impresso nas oficinas gráficas de O Popular 

(MESQUITA, 2013). Não é difícil imaginar que o Clube Agrícola Constantino Xavier, do 

Grupo Escolar de Trindade/Goiás, dirigido pela professora Nila Chaves poderia ter como 

principal atividade a sericultura, pois, crisálida é o nome dado à pupa do bicho-da-seda. O Clube 

Agrícola Escolar Constantino Xavier ao completar seu primeiro ano de atividade em setembro 

de 1936, comemorou com muitas programações.  



113 

 

O evento foi noticiado no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro do dia 17 de outubro 

daquele ano. O jornal relata que houve uma programação variada com ginásticas, apresentações 

e palestras. As palestras iniciaram dias antes do evento, e essas palestras estavam relacionadas 

aos clubes agrícolas. A matéria foi apresentada no jornal, na seção Educação e ensino e foi 

intitulada Sociedade Alberto Torres. O jornal informou os temas ministrados, pela professora 

Nila, a diretora do clube e por agrônomos, às crianças e demais presentes: 

 

O Milho; Horticultura; A escola dos meninos pobres [...] a professora Nila Chaves 

pronunciou um brilhante discurso sobre o clube agrícola que dirige, os trabalhos que 

vem realizando [...]. Esse acontecimento é merecedor dos mais vivos aplausos, pois 

revela o que se faz em Goiás pela educação rural [...]. O programa dos festejos do 

clube em apreço constou do seguinte, abertura da sessão. Hino ao clube[...] hino Rumo 

Ao Campo [...]. (Jornal do Brasil, p. 14, 17 out. 1936, grifo no original). 

 

 

O jornal ainda informou que durante as comemorações aconteceram também atividades 

esportivas e gincanas. Afirmou ainda, que Trindade havia servido de “sementeira” para o ensino 

rural de Goiás, que já estariam colhendo desses frutos através da experiência da professora. 

 Por meio do jornal do clube agrícola a agremiação divulgava suas atividades. As cópias 

dos jornais dos clubes eram distribuídas na comunidade, entre os demais clubes e também eram 

enviadas na década de 1930 para a SAAT e depois de 1940 para o SIA, que por sua vez os 

divulgavam nas suas publicações.  

Os associados dos clubes tinham acesso aos diversos impressos a eles direcionados e 

motivados por essas páginas deveriam se entregar às práticas com as atividades nos clubes 

agrícolas. Assim, as páginas ruralistas influenciariam as práticas agrárias, por meio dos clubes 

agrícolas escolares, e as atividades dos clubes se transformariam em novas páginas que 

fomentavam esses impressos.  

A respeito do clube de nº 12, instituído na cidade de Morrinhos recebeu o nome de 

“Coronel Cunha Bastos em [...] homenagem ao [...] prefeito desta capital [Cidade de Goiás] 

pelos relevantes serviços que vem prestando em prol da instrução municipal, incrementando a 

lavoura” (Correio da Manhã, p. 12, 27 nov. 1935). 

Por sua vez, o clube citado de nº 20, no Colégio Santa Clara no bairro de Campinas em 

Goiânia, se chamou Clube Agrícola São José e segundo Menezes (1981), quando o Ministério 

da Agricultura ordenou a fundação dos clubes, o Santa Clara já trabalhava as atividades 

agrícolas com as alunas. A professora não revelou por quanto tempo o clube funcionou, mas, 

afirmou que o mesmo teve uma interrupção e voltou a funcionar em 1950, depois que as irmãs 

compraram uma chácara. De acordo com a fonte as internas do colégio realizavam as atividades 
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na chácara e no quintal do colégio. “O Club Agrícola São José, do Santa Clara, talvez tenha 

sido o maior no Estado, [...], então, o mais produtivo” (MENEZES, 1981, p. 277, grifo da fonte). 

Conforme o quadro acima, a diretora do referido Clube em 1936, era a Irmã Maria Benedicta 

(A Notícia, 29 set. 1936), já após a sua reabertura em 1950, quem o dirigia era a professora Irmã 

Nelly (MENEZES, 1981).  

Segundo a professora Áurea Menezes, no Clube São José se produzia grandes hortas, 

pomares, apicultura, avicultura, suinocultura, criavam algumas rezes, tiravam leite e produziam 

queijos, sendo que as irmãs, segundo a professora, não apenas orientavam, mas também 

realizavam as tarefas agrárias junto com as alunas. É relevante registrar que segundo as 

orientações para a fundação e manutenção dos CAEs, instruídas no primeiro livro da série 

Clubes Agrícolas, a orientação era que a professora apenas orientasse, mas não era para realizar 

a tarefa que era prescrita apenas para os alunos agremiados (LIMA; BUHR; LAVOR, 1958).  

Outro clube goiano encontrado nas fontes pesquisadas foi o Clube Agrícola Couto 

Magalhães. Inês Godinho, oradora do Clube Agrícola Couto Magalhães e diretora do jornal do 

Clube, apresentou um breve histórico da fundação da referida agremiação e os objetivos dos 

clubes agrícolas escolares.  

Fundado na Escola Normal Oficial de Goiás, no “dia 21 de setembro de 1943, às 15 

horas, no salão de festas do jóquei clube de Goiânia” (Revista de Educação, n. 49, 1961). Este 

Clube foi fundado e dirigido pela própria professora Amália Hermano Teixeira, com onze 

alunas normalistas, numa sessão solene em comemoração à Semana da Árvore com a presença 

de diversas autoridades municipais, estaduais e federais (A Colmeia, dez. 1944).  

O clube teve seu registro junto ao Serviço de Informação Agrícola em 7 de agosto de 

1944, assim registra a jovem normalista, secretária do clube Agrícola Couto Magalhães, Clarice 

Pinto (1946) e o número do registro do clube era 444 e este clube recebeu do SIA, o ofício de 

confirmação do registro juntamente com a primeira remessa de sementes (TEIXEIRA, 1946). 

A primeira diretoria do referido clube agrícola se ocupou da sua gestão, entre 1944 e 1945.  

Amália Hermano requisitou um terreno para o Clube Agrícola Couto Magalhães junto 

ao poder público que cedeu uma área às margens do Córrego Botafogo. No entanto, é pertinente 

esclarecer que a doação do terreno ao clube não foi imediata, houve articulações de poderes e 

influências, foi preciso da interferência da própria professora Amália junto ao interventor Pedro 

Ludovico Teixeira para que o CAE tivesse a área que solicitava às margens do Córrego 

Botafogo.  

Antes do Clube conseguir um terreno para as atividades agrícolas, as alunas plantaram 

árvores em suas próprias casas. Mesmo sem exercer as atividades agrícolas, enquanto lutavam 
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pelo terreno e sua demarcação o clube realizava atividades como exemplo, sessões 

comemorativas e também montavam a biblioteca e já editavam o jornal do clube Agrícola, 

denominado A Colmeia48 (PINTO, 1946). Uma das finalidades de A Colmeia era, “tornar 

conhecidos dos outros clubes agrícolas do Brasil as nossas atividades, aspirações e planos” (A 

COLMEIA, n. 4, dez. 1944). Diversas normalistas-sócias do Clube Agrícola Couto Magalhães 

publicaram textos nesta edição. 

Inês Godinho, a oradora do Clube Agrícola Couto Magalhães e diretora do jornal, 

apresentou um breve histórico da fundação do referido clube e os objetivos dos CAEs. Nair de 

Barros Amorim, a presidente do clube, escreveu um texto sobre o Pau-Brasil. Já a normalista 

Elza Baioechi escreveu uma breve biografia de Alberto Torres, enquanto que Maria das Graças 

Guimarães, uma das zeladoras do clube, se dedicou a um relato de uma atividade do clube, qual 

seja uma excursão das normalistas clubistas à Cidade de Goiás, a antiga Capital, onde passaram 

três dias entre passeios culturais e aprendizagens.  

Ana Pinto Magalhães, assinou um artigo intitulado saúde e alimentação da criança, que 

abordava a alimentação desde o aleitamento materno. O jornal trouxe uma peculiaridade: um 

texto intitulado As onze pequenas do barulho, cujo autor se autodenominava língua de sogra, 

promovia um texto descontraído citando o nome completo de cada uma das onze 

normalistas/clubistas, acompanhado de suas características, seus gostos, suas preferências, 

paixões, etc. como se fosse fofocas sobre celebridades.  

A leitura dos textos produzidos pelas clubistas e publicados no jornal do Clube deixa 

transparecer uma certa camaradagem entre as normalistas, por estarem agremiadas e 

trabalharem em cooperação. 

As fontes revelam que dentre as atividades agrárias que seriam praticadas no Clube 

Agrícola Couto Magalhães estariam o plantio de horta, criação do bicho-da-seda, avicultura e 

pomar de árvores frutíferas. No entanto, segundo as fontes, alguns entraves fizeram com que 

não se iniciasse nenhuma prática agrícola no terreno do Clube. Assim, o clube que havia sido 

fundado em setembro de 1943 e conquistado o terreno em 1944, até agosto de 1945, quando 

primeira diretoria pediu exoneração, não tinham conseguido cultivar no terreno.  

Cabe nesse âmbito, informar que boa parte da história do Clube Agrícola Escolar Couto 

Magalhães foi Registrada no Livro O curioso caso da Escola Normal Oficial (1946), escrito 

pela professora Amália Hermano Teixeira. O livro aborda os conflitos que existiram entre a 

professora Amália Hermano e a professora Ofélia, a então diretora da Escola Normal Oficial. 

                                                            
48 Foi encontrado um exemplar deste jornal, digitalizado na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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A fonte permite percebe que o Clube Agrícola Couto Magalhães foi alvo de disputa entre as 

duas professoras e que essas disputas culminaram na saída de Amália Hermano da Escola 

Normal Oficial. 

 

Fotografia 1 – Primeira diretoria do Clube Agrícola General Couto Magalhães, da Escola 

Normal Oficial 

 
“Vendo-se primeiro plano da esquerda para a direita, a oradora, srta. Inez Godinho, a diretora prof.ª Amália 

Hermano Teixeira, e a presidente srta. Nair Cupertino de Barros Amorim; e no segundo, a tesoureira, srta. Cacilda 

do Carmo e a secretária, srta. Clarice Pinto”. Fonte: Teixeira, 1946 (anexo à p. 68). 

 

 

Clarice Pinto a ex-secretária do Clube Agrícola escreveu um relatório do Clube ao 

diretor do Departamento de Educação no qual afirmava que o CAE não visava formar 

agricultoras, mas motivar o ensino e despertar o amor pela terra, estimular a democracia e  

participação de atividades sociais. A normalista reafirmou os benefíos que o Clube teria trazido 

à escola Normal Oficial, que segundo Clarice Pinto, antes era puramente livresca, “não 

realizando socialização, destituida de qualquer instituição extra-escolar, como Associação de 

Pais e Professores, Clube de Leitura, Pelotão de Saude, etc., todas oriundas, das tarefas do Clube 

Agrícola” (PINTO, 1946a, 70).  
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Segundo Clarice Pinto, como parte das atividades do Clube foi realizada em 1944, no 

Jóquei Clube de Goiânia a comemoração do dia da árvore, a ex-clubista pontua que devido à 

oposição da diretora Ofélia Sócrates do Nascimento, apenas três professoras da Escola Normal 

Oficial haviam comparecido ao evento e dentre estas estava a professora Florai Artiaga Mendes, 

que, Segundo Clarice Pinto teria auxiliado em muito Amália Hermano. 

Segundo Clarice Pinto, o Clube Agrícola Couto de Magalhães continuaria em 

funcionamento e que “nem a Diretora do Clube Agrícola Couto Magalhães, [...] e nós outras, 

membro da diretoria do Clube referido, não o abandonamos. O desejo de D.ª Ofélia Nascimento 

era que ele morresse, mas nunca deixaríamos que isso acontecesse” (PINTO, 1946a, p. 75, grifo 

no original). De acordo com Clarice Pinto, mesmo tendo terminado o curso normal e estando 

nas suas atividades práticas as normalistas egressas não deixaram o Clube Agrícola Couto 

Magalhães. 

Nesse interim, o Clube Agrícola Couto Magalhães ganhou a posse do terreno, então 

Amália Hermano solicitou à LBA à incorporação do Clube à essa entidade (PINTO, 1946a), 

que passaria a dar Assistência ao Clube. Segundo Clarice, a professora Ofélia, ao perceber que 

o clube agrícola não fecharia e teria assistência, então permitiu a permanência do clube na 

Escola Normal Oficial, mas, exigiu que ela deveria ser a presidente do clube.  

Diante de um documento da parte de Itagiba Barçante, que afirmava que a professora 

Ofélia seria a diretora do Clube, as normalistas, componentes da primeira diretoria do Clube 

entregaram em agosto de 1945 “à Diretora da Escola Normal Oficial seus pedidos de 

exoneração, devidamente fundamentados” (PINTO, 1946a, p. 78-79). Assim, a primeira 

diretoria foi destituída sem ter iniciado as atividades agrícolas no terreno que havia sido 

demarcado. Em 1946, Inês Godinho, em artigo, na Revista de Educação, n. 22 de janeiro de 

1946, que contava sua experiência no Clube Couto Magalhães afirmou: 

 

Há meses deixamos a direção do Clube e posso afirmar que não fizemos muito, 

todavia fizemos o possível e de agora por diante será bem mais fácil para a atual 

diretoria dirigir os trabalhos, visto termos conseguido o terreno, ferramentas, 

sementes, material para a biblioteca e a doação de cinco mil cruzeiro pela C. E. da L. 

B. A. e isso tudo com grande sacrifício. (GODINHO, 1946b, p. 28).  

 

Os processos do trabalho nos clubes agrícolas, em relação ao discente, eram propositais 

na formação da mentalidade ruralista, na lida com a terra, pois, a partir da visão ruralista, se 

entendia que a criança estava sendo preparada para o “futuro do Brasil”. Nesse sentido, esses 

mesmos ruralistas entendiam que a demanda, exigia um trabalhador “afixado” no campo, pronto 

para a lida, hábil com as técnicas, ferramentas e maquinarias, mas, também, bem ajustado e 
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comportado. “As necessidades da juventude rural são fundamentalmente simples: professores 

habilitados e animados do espírito profissional, escolas higiênicas e bem construídas e um 

curriculum dinâmico” (ABE, 1941, apud FIORI, 2002, p. 240).  

Aos moldes da escola viva, os clubes trabalhavam com metodologias que priorizavam 

a curiosidade do aluno e a partir destas e dos problemas encontrados nas práticas das atividades 

agrícolas se procederia as pesquisas por parte do aluno e a aula do professor (CRUZ, 1936, 

TEIXEIRA, 1959).  

Para a professora Amália Hermano o clube agrícola seria fonte inesgotável de motivação 

para as aulas, mas necessitava de professores bem preparados e não caberia o argumento de que 

“professor primário não precisa saber muito” e no processo de escolha dos professores “os 

fatores como pobreza, favoritismos e outros devem ficar à margem. [...] O verdadeiro professor 

traz consigo essa chama inapagável de amor e abnegação à infância e à juventude” (TEIXEIRA, 

1959, p. 26, grifo da autora). Para a professora, o Governo queria nas escolas pessoas 

preparadas, com “espíritos alevantados”, cheio de amor, de ânimo cívico e “sem egoísmos”.  

Como visto, embora se tenha registro de homens que dirigiam clubes agrícolas em Goiás 

(A Notícia, p. 6, 29 set. 1936, Correio da Manhã, p. 12, 27 nov. 1935), a maioria dos registros, 

indica que o corpo docente era docente envolvido diretamente com os clubes agrícolas 

escolares, era feminino. Observa-se que para a direção de um clube deveria ser exatamente o 

perfil de alguém que, além de ser um disseminador das “inovações” nas técnicas agrícolas, 

deveriam ensinar o civismo, a ordem e o trabalho em cooperação.  

É necessário destacar que, apesar de os serviços agrários parecer um trabalho voltado 

para a figura masculina, as dirigentes dos clubes agrícolas eram mulheres e instruíam nas mais 

variadas atividades agrárias. Os clubes agrícolas escolares eram voltados para pequenas 

produções agrícolas, pequenas criações de animais. Além disso, vale também lembrar que no 

meio rural era comum as mulheres e as crianças ajudarem nos trabalhos das lavouras familiares. 

Percebe-se se as figuras da mulher e da criança eram marcantes nos clubes agrícolas escolares. 

Em se tratando de um CAE de Escola Normal, a figura feminina ocuparia o espaço total do 

clube.  

Diversos obstáculos eram enfrentados por estas professoras. O trabalho docente era 

árduo e o salário baixo. “A criação de Clubes Agrícolas – especialmente para as que trabalharam 

em zonas rurais [...], são lembranças recorrentes entre as professoras. Isso significava 

efetivamente aumento de trabalho” (PERES, 2000, p. 392). Por outro lado, havia uma certa 

valorização, um reconhecimento social desses docentes. O professor era visto como uma figura 

importante no papel de disseminar o gosto pela terra, ele era transformado em um líder em suas 
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comunicações e porta voz do Governo, como o registrado no jornal Lavoura e Comércio de 17 

de novembro de 1936, ao falar da professora Amália Hermano Teixeira. 

Ao dirigir um CAE a professora passava por inúmeros obstáculos. Em texto subordinado 

ao título Conversa com a professora dirigido às professoras das escolas primárias, ao discutir 

especificamente sobre os Clubes Agrícolas Escolares e sua importância, bem como das 

dificuldades que iriam enfrentar as dirigentes de clubes agrícolas, Jorge Pinto Lima, Carlos 

Buhr, Guaraci Cabral de Lavor (1958), afirmavam que o trabalho da professora era um 

“trabalho franciscano” e profissão de “fé patriótica”. Havia toda uma preparação que a 

professora deveria fazer para convencer os alunos a participarem voluntariamente dos clubes e 

principalmente conquistar o apoio dos pais  

 

[...] é mister que Você, antes de dar idéia da fundação do clube agrícola, visite as 

famílias dos futuros sócios, explicando pormenorizadamente o que é um clube 

agrícola, quais as vantagens pelo mesmo oferecidas, de futuro, à Escola, aos clubistas 

e às próprias famílias. Com essa atitude franciscana, você cortará pela raiz o mal da 

incompreensão. (LIMA, BUHR; LAVOR, 1958, p. 53-54, grifo no original).  

 

Muitas vezes os pais dos alunos faziam oposição aos trabalhos dos clubes (LIMA; 

BUHR; LAVOR, 1958). Há registro de familiares de associados, que questionavam o ensino 

puramente agrário. Sabe-se que as atividades dos clubes eram desenvolvidas no contra turno, o 

que afetaria diretamente às famílias, já que aquelas crianças eram habituadas a ajudarem nos 

trabalhos da agricultura familiar e nas lidas domésticas em casa. Além disso, os pais almejavam 

para os filhos uma vida diferente da deles, “longe da enxada”. O relato abaixo mostra o 

descontentamento da mãe de um aluno clubista: 

 

Para trabalhar de enxada, eles trabalham aqui, que é terra deles. E lá não dá lucro 

nenhum. Eles trabalham o ano inteiro, e nas férias morre tudo. Eles deixam secar, 

entra animal e come ... Se eu não fosse sozinha, já tinha ido lá reclamar, mas as outras 

acha (sic) que a professora vai ficar com raiva (WATANABE et al.1962, apud 

PINHO, 2009, p. 114).  

 

Fazia parte da orientação para a fundação, registro e manutenção dos clubes Agrícolas 

Escolares, alertar as professoras para que conquistassem o interesse dos alunos para se 

associarem voluntariamente e conseguissem também o apoio da família e da sociedade.  Muitos 

clubes eram fundados e muitos fechados logo depois. Outros eram fundados, mas não chegavam 

a funcionar. Ao que parece, os impressos periódicos e as publicações a respeito dos clubes 

agrícolas serviam para a divulgação dos clubes e principalmente do ideário ruralista e dos 
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trabalhos desenvolvidos pelo Serviço de Informação Agrícola, daí se tem mais registros de 

clubes sendo fundados que sendo fechados.  

Percebe-se que as dificuldades enfrentadas pelos dirigentes de clubes não eram poucas. 

A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, dirigiu um oficio à professora Nila Chaves, diretora 

do Clube Agrícola Escolar Constantino Xavier, do Grupo Escolar João Pessoa, do município 

de Trindade/Goiás. O ofício, assinado por Raul de Paula, secretário geral da SAAT, foi 

endereçado à professora por ocasião da fundação do clube, sinalizava as dificuldades que a 

professora e os alunos enfrentariam e encorajava (ou não) a professora.  

O Correio Oficial de Goiás, de 26 de novembro de 1935, publicou o ofício que recebeu 

da Federação Brasileira de Clubes Agrícolas, órgão da SAAT em Goiás no período e grande 

parte do ofício foi transcrita a seguir, no intuito de apresentar tais dificuldades, como superá-

las, bem como as estratégias discursivas, na tentativa de incentivo à docente e às crianças 

clubistas. 

 

[...] a Sociedade dos Amigos de Alberto Torres sente-se orgulhosa[...]. Encontrará 

uma porção de problemas e dificuldades, que certamente serão vencidas pela 

dedicação e patriotismo dos seus socios [...]. 1) O terreno. [...]. Recorrerá prefeitura. 

Se algum particular quiser cede-lo, desde que seja perto do Grupo aceita-lo. Sem 

terreno o clube não vive. Pedir á prefeitura até consegui-lo. 2) Ferramentas. Pedir 

enxadas velhas e corta-las tornando-as pequenas próprias ás creanças. [...] 3) [...]. É 

preciso que papai e mamãe compreendam que o clube não vai fazer da creança um 

lavrador. [...] 4) Adubo. [...]. Um buraco de um metro e meio cubico, cheio de esterco, 

folhas secas, coberta de areia ou terra, molhando todos os dias, no fim de um mês dará 

otimo adubo[...] 5) Biblioteca, caixa e almoxarifado do clube. Consegue tudo isso pela 

cooperação. A verdura que se vendeu, o livro que se recebeu se recebeu, a enxada que 

se pediu e assim todos trabalhando farão do Clube a instituição mais viva e 

interessante da escola. 6) Sementes e Mudas. Em toda parte ha (sic) arvores [...] Para 

reflorestamento vamos aproveitar as sementes locais. [...] Sementes e estacas de 

amoreiras, a S. A. A. T. fornece ao clube que [...] 7) Imprensa Escolar. Cada clube 

fundará um jornalzinho que poderá ser manuscrito, datilografado ou impresso. [...] 

(PAULA, 1935, s. p.). 

 

Percebe-se que a professora dirigente do clube, juntamente com as crianças associadas 

enfrentariam inúmeras dificuldades de diversas ordens e teriam que buscar apoio em outras 

instâncias. Em tese, no período acima citado, os clubes receberiam apoio e o patrocínio da 

SAAT e do Departamento de Propaganda e Expansão Econômica do Estado de Goiás. Depois 

de 1940 esse apoio seria através do Serviço de Informação Agrícola (SIA), órgão do Ministério 

da Agricultura (MA). Contudo, a professora Amália Hermano, em sua tese O clube agrícola – 

fator de democratização do ensino, apresentada no IV Congresso Brasileiro de Escritores, e 

transcrita no Jornal de Notícias, de Goiânia, em 5 de outubro de 1952, Tem-se: 
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Esse auxilio material, valioso não resta duvida, não é suficiente para que logre êxito 

o movimento dos clubes agrícolas. A colaboração dos Estados, salvo algumas 

exceções, tem sido insignificante, atentando-se no valor da campanha mormente para 

algumas unidades da Federação. E isso por falta de compreensão dos nossos homens 

publicos. O clube agricola escolar, ponto de partida para a ruralização do ensino, deve 

merecer toda atenção dos governos estaduais e municipais. (TEIXEIRA, 1952, p.5). 

 

Na ocasião, a professora cobrava o apoio dos Governos dos Estados e Municípios que, 

segundo a provessora, salvo algumas exceções, ofereciam apoio mínimo e destacava estados 

que possuíam seção da Federação dos Clubes Agrícolas e ofereciam maior base de apoio aos 

clubes (Pernambuco, Santa Catarina e Espírito Santo).  

Os registros apontaram que os clubes agrícolas não eram fáceis de serem mantidos, mas, 

também afirmavam que era possível, com muita dedicação. Lima, Buhr e Lavor  (1958) afirmou 

que as professoras primárias era a “luz do mundo” e também o “sal da terra”, portanto teriam 

“missão” de desenvolver com o “trabalho franciscano” o ensino rural nos CAEs e contribuir  

com a riqueza da nação.  

Quanto às metodologias trabalhadas no interior do CAE, ao partir do princípio que 

escola assumiu paradoxalmente um papel na construção das mentalidades e comportamentos 

que ao mesmo tempo deveria ser moderna e conservadora, pois, se pregava o apego pelo meio 

e “ao mesmo tempo, pressupunha-se uma ação eficiente, autônoma, racional e produtiva, no 

contexto desse mesmo meio (PRADO, 1995).  É nesta esfera que os ruralistas goianos 

(especialmente, a professora Amália Hermano) faziam a defesa de que o “Clube Agrícola a 

célula máter do ruralismo” (TEIXEIRA,1959, p. 28) e a “célula modelar da escola nova, por 

aperfeiçoar a pedagogia rural, articular escola/família e concorrer para formar uma 

“mentalidade agrícola, capaz de trazer ao Brasil dias melhores” (Teixeira, apud 

NEPOMUCENO, 2015, p. 9, grifo da autora).   

Os clubes agrícolas escolares goianos tinham produção variada,49 dentre estas, se 

destacaram a sericultura (para isso plantavam amoreiras), apicultura, horticultura, fruticultura, 

avicultura, suinocultura e ainda o cultivo de jardins, além da cultura do trigo no clube agrícola 

em Leopoldo de Bulhões. Além desses, Menezes (1981) identificou mais alguns produtos: cana, 

banana, rezes para produção de leite e queijos, galinhas, hortaliças e árvores frutíferas que 

                                                            
49 Para melhor organização do texto, as fontes nas quais foram recolhidas as informações sobre a produção dos 

clubes agrícolas escolares goianos seguem relacionadas com as datas de edição e publicação: (A Federação, 01 

jun. 1936, Correio Oficial, 8 maio, 1936, 16 dez. 1936, Lavoura E Comércio, 11 nov. 1936, Brincar e Aprender, 

n. 11, maio/jun.,1944, TEIXEIRA, 1944; 1946, SAPAIO; ROSA, s. d.). 
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faziam parte das atividades do Clube Agrícola São José50 do Colégio Santa Clara em Campinas, 

um Setor de Goiânia. 

Sobre o destino desta produção, por enquanto se tem pouco relatos, mas há o registro de 

a produção garantia a sopa da merenda escolar (TEIXEIRA, 1959) e também para o alimento 

dos clubistas e seus familiares e da comunidade (Brincar e Aprender, n. 11, maio/jun. 1944). 

De acordo com a professora Amália Hermano Teixeira (1959), as aulas seriam bem 

ministradas com o auxílio dos clubes, as crianças aumentariam o vocabulário com o convívio 

direto com diferentes legumes, árvores e os objetos auxiliariam as crianças nas operações das 

aulas de aritmética, a geometria, botânica, seria estudada na formação dos canteiros e a 

“Educação Moral e Cívica se fará admiravelmente numa escola onde haja Clube Agrícola” 

(TEIXEIRA, 1959, p. 28).  

A professora Amália explicou que nestas instituições os alunos aprenderiam a trabalhar 

em equipe, respeitar a opinião do outro, argumentar, e admirar seu professor (TEIXEIRA, 

1959). Vale a pena ressaltar que no período recortado as escolas possuíam outras instituições 

escolares como o jornal, a biblioteca, o museu, a associação de Pais e professores, o cinema 

educativo, o caixa escolar dentre outras, porém para Amália Hermano, os clubes agrícolas eram 

o lugar do qual as demais agremiações e entidades deveriam se originar (TEIXEIRA, 1959).   

Assim, nesta visão, os clubes agrícolas escolares em Goiás, participariam na educação 

do sertanejo goiano, de vida simples e pacata, sem ambição, acostumado a produzir o necessário 

à sua sobrevivência, tido por muitos como um povo preguiçoso e se dependesse dos ruralistas 

nos clubes aconteceria a forja de um homem mais ambicioso que contribuiria para aumentar a 

produtividade e fortalecer o capital.  

A educação que foi oferecida (ou não) a esse povo visava combater essas características 

do Jeca goiano, para que todos com a nova mentalidade trabalhassem em cooperação 

produzindo excedentes conforme o exemplo dos norte-americanos.  

Para os ruralistas, com a educação adequada o povo brasileiro poderia tornar-se 

ambicioso e trabalhador. O Jornal da Manhã, do Rio de Janeiro, promoveu em novembro de 

1942, uma série de reportagens intitulada Os clubes agrícolas e a juventude brasileira. Harold 

Daltro, escritor e funcionário do Serviço de Informação Agrícola, foi entrevistado no dia 25 

daquele mês. A matéria que trouxe a referida reportagem foi subordinada a três subtítulos 

sugestivos: Cultivar a terra como um divertimento; Educar as nossas crianças e tornar rico e 

                                                            
50 Depois de 1950 o referido clube passou a realizar parte das atividades no terreno do Colégio Santa Clara, em 

Campinas/Goiânia e outra parte as clubistas (que eram internas) produziam numa chácara comprada pelas freiras 

do colégio (MENEZES, 1981). 
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invencível o Brasil e A juventude brasileira forjará a pátria de amanhã.  Harold Daltro afirmou 

que educar as crianças seria tornar o Brasil rico e que nas escolas que estaria o começo do 

crescimento da nação (DALTRO, 1942). 

Durante a entrevista Harold Daltro na tentativa de desconstruir a ideia de que o brasileiro 

seria de natureza preguiçoso, construída pelo discurso, e recorreu ao discurso e Alberto Torres 

em Problema Nacional Brasileiro 

 

A idéia vulgar de que o brasileiro é, de natureza, preguiçoso, pertence ao numero dos 

prejuízos que a observação superficial da nossa índole e dos nossos costumes inspirou 

ao nosso cepticismo de adoção. O brasileiro é trabalhador e ativo como os mais 

operosos povos do mundo. (TORRES, 1914, apud DALTRO, 1942, p. 3). 

 

 

Para Harold Daltro a ideia de que o caboclo é improdutivo deveria ser combatida e esse 

combate se daria por meio da instrução, inclusive nos clubes agrícolas.  

 

É isso que devemos combater, incentivando, ao lado do gosto pelos trabalhos rurais, 

o amor aos estudos, mas num sentido prático e eficiente, conforme ensina o senso 

pragmático com que William James, orientando os nossos irmãos da América do 

Norte, deu-lhes a força e a riqueza. (DALTRO, 1942, p. 3). 

 

Harold Daltro ressaltou que o brasileiro não era preguiçoso, e que se “fosse preciso” ele 

trabalharia. Afirmou ainda que essa lenda se constituiu, por causa da riqueza natural do solo, 

da vida pacata e da falta de instrução, e que, segundo Harold Daltro, com a instrução dos clubes 

agrícolas se cultivaria a terra como divertimento assim, como o título que sustenta o texto 

supracitado, “a grande escola ruralista está forjando o caráter das novas gerações” (DALTRO, 

1942, p. 3). Por meio dos CAEs esperava-se forjar uma geração “lúcida e trabalhadora”. 

 

Tal é o objetivo essencial dos clubes agrícolas escolares. O plano dessa instituição 

tem por base ao mesmo tempo a educação e a economia, pois, que com eles visa 

cultivar na inteligencia dos jovens a nobre ambição de faze-a produtiva, de acordo 

com as possibilidades do meio, começando de cedo, a inicia-las nos misteres. (A 

Federação, p. 8, 20 mar. 1934). 

 

Nesse raciocínio, para forjar essa nova geração, era então necessária a instrução. Mas 

não instrução qualquer, de acordo com os ruralistas, o ensino dessa gente, deveria ser um ensino 

pragmático, útil e eficiente como afirmou Harold Daltro (1942). Nesse sentido para a 

Associação Brasileira de Educação a “instrução primária na zona rural [...], necessita, 

sobretudo, de ser, primordialmente, fator de valorização do homem em função do meio em que 

vive, fazendo do Jeca Tatú, essa indiferença acocorada, um elemento enérgico, ativo no 
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enriquecimento nacional” (ABE, 1944, p. 135). Seria necessário, para o intento ruralista que o 

homem fosse reconduzido ao solo conforme a sua “verdadeira vocação”. 

 

A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, no desempenho de sua altíssima 

finalidade, que é aquela de reconduzir o homem brasileiro ao labor fecundo de sua 

terra, ou melhor, imprimir no carater da nossa gente um cunho mais racional e mais 

humano do que este que hoje nos distingue, descabido e falso, esta trabalhando 

activamente, junto as creanças brasileiras, na organização dos Clubes Agricolas 

escolares. (Gazeta Infantil, p. 2, 29 mar. 1934, grifo no original). 

 

Pressupunha-se que essa educação seria necessária em especial naquele momento, que 

havia um oeste a ser conquistado, um povo a ser civilizado. Isto porque os clubes agrícolas 

escolares foram instituídos num cenário preocupado em “civilizar” a população. 

 

Tratava-se, pois, de dar a eles uma completa e sistemática obra de educação, instrução 

e propaganda; prepará-los para novas formas de disciplina, trabalho, rendimento, 

comércio, enfim, de alterar os estilos de vida próprios da população “jeca”, que 

deveria adaptar-se ao modo de vida das sociedades urbano-industriais organizadas 

sobre bases “científicas”. Assim, a educação foi concebida como meio capaz de 

promover essa mudança, oferecendo às crianças campesinas [e à família] a chance de 

crescer. (NEPOMUCENO, 2015, p. 9). 

 

Os clubes agrícolas escolares goianos experimentaram atividades modernizantes e ao 

mesmo tempo conservadoras. Que aos moldes da escola ativa dava a liberdade e também a 

disciplina. Assim se pretendiam trabalhar os corpos e forjar as mentes, pois, enxergavam nas 

crianças um vir a ser e esse futuro deveria esperar homens e mulheres fortes, destemidos, 

patrióticos e com diversas habilidades, tanto na lida com a terra, quanto com o processamento 

dos produtos dela tirado e também a administração rural. Para tal, deveriam ter noção de 

civismo, cooperativismo, higiene, economia agrícola e doméstica, além do trabalho 

agropastoril. 

Nesse sentido, o professor era visto como uma figura importante no papel de disseminar 

o gosto pela terra e de ajudar no processo de “endireitamento do jeca”, ele era transformado em 

um líder em suas comunicações.  Segundo Amália Hermano no processo de escolha dos 

professores “os fatores como pobreza, favoritismos e outros devem ficar à margem. [...] O 

verdadeiro professor traz consigo essa chama inapagável de amor e abnegação à infância e à 

juventude” (TEIXEIRA, 1959, p. 26, grifo no original). Segundo a professora, o Governo queria 

nas escolas pessoas preparadas, animadas e altruístas.  

 

Pode-se dizer que a representação do professor rural era de alguém com coragem, 

dedicação, esperança e luta. Isso pode ser constatado no relatório de um orientador 
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rural sobre uma escola da zona de colonização alemã caracterizada como soberana e 

ativa, farol da salvação que está sendo construído para indicar o caminho do 

progresso às populações da hinterland que quase em sua totalidade vivem 

naufragando em as trevas da ignorância” e continua afirmando que a referida escola, 

com seu Clube Agrícola, era uma realidade diferente com 400 pés de árvores 

frutíferas, horta e jardim. (WERLE, 2013, p. 781, grifos da autora). 

 

Pelo viés do clube se pretendia “plantar” acima de tudo o amor pela terra nos “corações” 

dos pequenos clubistas. Assim, a primazia da criação do ensino agrícola iria além do letramento 

ao visar a prática laboral no campo na perspectiva de criar condições para o “bem-estar” do 

campesino de modo que, este aprenderia a gostar da vida e do trabalho rural.  

Cabe nesse âmbito registrar que, para os ruralistas, o bem-estar do homem rural, 

significava o “ajustamento” do campesinato ao chão e à lida rural e se tratava de uma proposta 

de “regeneração” do trabalhador rural cujo objetivo era transformar o supostamente adoentado 

e indolente “Jeca”, em um ser “saudável”, “regenerado” e ajustado aos moldes dos agentes e 

agências ruralistas e nacionalistas. 

Em uma visão mais distanciada dos clubes agrícolas escolares, percebe-se que esses 

foram um, dos muitos dispositivos de disseminação do ruralismo e do nacionalismo, presentes 

nas escolas de Goiás e do Brasil, no período recortado. O foco interno dos CAEs goianos retrata 

a visão de alguns professores que, mesmo com dificuldades, porém, motivados por agências e 

agentes, fundavam os clubes, e articulavam os conteúdos das disciplinas com as práticas 

agrícolas, ao instruir os pequenos clubistas e juntos brincavam de lavoura no sertão que tentava 

se modernizar sem alterar velhas estruturas de dominação a que estavam (e estão) expostas as 

populações não urbanas de Goiás e do Brasil. 

Ao trabalhar com os pequenos clubistas, supunham-se que no futuro não faltaria mão 

de obra para a produção nos campos. Desse modo os Clubes Agrícolas Escolares foram vistos 

pelos ruralistas como “sementes” para o futuro, que se instituíram no Brasil e em Goiás entre 

as décadas de 1930 e 1960. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo interrogou os clubes agrícolas escolares em Goiás no período 1930 – 1960 e 

reconstituiu sua história, práticas educativas e produtivas enxergando-os, ao final da 

investigação, como “sementes” lançadas no intuito de forjar indivíduos com mentalidades 

ruralistas.  

A pesquisa também explicou o contexto de surgimento e desenvolvimento histórico dos 

clubes agrícolas escolares no Brasil e em Goiás e identificou redes de sociabilidade ruralistas. 

Apresentou ainda os agentes e agências públicas e privados como principais circuitos de 

circulação do ideário ruralista/nacionalista e de fundação dos clubes agrícolas escolares. Foi 

possível também mapear o conceito, funções sociais e educativas dos CAEs (no discurso 

ruralista) e inventariar suas práticas de fundação, registros, funcionamento e controle. No 

entanto, é relevante salientar que algumas dessas conclusões são provisórias e outros 

questionamentos foram suscitados a partir da pesquisa. 

Os clubes Agrícolas Escolares, foram então, instituições presentes em Goiás, entre as 

décadas de 1930 e 1960, instituições essas, que de origem norte-americana, eram anexas às 

escolas primárias e nas escolas normais, públicas ou particulares, com objetivo formar 

mentalidade ruralista e forjar uma geração “saudável, trabalhadora e patriótica” e, 

principalmente disposta a trabalhar em cooperação, que se fixasse na gleba, anulando qualquer 

possibilidade de sonho citadino.  

É possível afirmar que os clubes agrícolas escolares eram de origem norte-americana e 

foram instituídos no Brasil em um contexto onde o ruralismo e o nacionalismo direcionavam 

os discursos coesos e articulados em prol da disseminação de um ideário que em tese seria em 

benefício do meio rural e de quem nele vivesse. É possível afirmar que os clubes agrícolas 

escolares foram instrumentos utilizados no período recortado a serviço do ruralismo 

pedagógico.  

Neste contexto, os clubes participaram do projeto da Marcha para o Oeste, 

principalmente no que concerne à “civilização” do sertanejo e na forja de futuras gerações para 

difundir as técnicas racionais e o apego à terra, que visavam a produção de seu alimento e ainda 

garantir a segurança alimentar aos citadinos dos grandes centros. 

A análise do contexto político histórico e social em que os clubes agrícolas foram 

instituídos no Brasil e em Goiás permite afirmar que as maiores estruturas e os maiores esforços 

encontrados nas fontes foram feitos no sentido de fortalecer o próprio discurso e o ideário 

ruralista/nacionalista dos clubes agrícolas escolares. Nesse caso, pode se destacar, por exemplo, 
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as Semanas Ruralistas e a vasta produção de impressos em torno da divulgação do ideário 

ruralista e dos clubes agrícolas escolares.  

Foi possível perceber então que o investimento público no sentido de vulgarizar técnicas 

agrícolas e difundir o ideário ruralista através dos CAEs, se concentrou principalmente, nos 

impressos como folhetos, livros e revistas, além do rádio e cinema educativo, muitos deste 

destinados especialmente aos clubes agrícolas escolares. No Ministério da Agricultura/SIA 

estavam concentrados verba e poder de destinar estas aos impressos e de fazê-los circular. Desta 

forma fica assentado que o Serviço de Informação Agrícola, do Ministério da Agricultura tinha 

em suas mãos a capacidade de fazer circular os seus discursos. 

A expressiva quantidade de material impresso produzidos e distribuídos com a 

finalidade de instituir e instruir os e nos clubes agrícolas escolares. Ou seja, a maior ação 

concreta encontrada nas fontes em prol dos clubes, se tratava de uma ação estratégica, de meios 

para estruturação e difusão de discursos ruralistas, por meio de uma variada publicação 

produzidas especialmente para os agremiados dos CAEs e por extensão, aos seus familiares e 

comunidades. Estas publicações englobavam, deste a série Clubes Agrícolas, com pelo menos 

vinte e nove livros, a revistas trimestral Brincar e Aprender, até romances literários com tramas 

cujos personagens eram clubistas ou incentivavam a participação nessas agremiações. 

Para se ter noção da quantidade de publicação, em relatório do Ministério da 

Agricultura, o número de impressos enviados aos clubes era maior que o número de ferramentas 

e até de que o número de envelopes de sementes contidos nas remessas do mesmo período.  

Não se pode dizer o mesmo referente à concentração de esforços do Governo federal 

para construção de escolas e investimentos no professorado, nas zonas rurais. As poucas escolas 

rurais existentes eram sem estruturas e em condições precárias. A educação das crianças da 

zona rural ficava na maioria das vezes por conta de seus familiares que em alguns casos 

contavam com o serviço de um mestre-escola e outras vezes o alfabetizador era um familiar. 

Conclui-se, entre outras coisas, que para a solidificação da campanha dos CAEs em zonas rurais 

de Goiás precisaria no mínimo de mais investimento nas escolas rurais e em preparação de 

professores. 

Conclui-se que os clubes agrícolas, quando instituído em uma escola primária, tinha 

como principal objetivo incutir nas crianças a mentalidade ruralista e o apego a terra. A 

intencionalidade patente da corrente ruralista em institucionalizar os clubes agrícolas nas 

escolas primárias do Brasil era a divulgação de suas ideias e a formação de mentes e corpos 

prontos para atender as demandas da burguesia rural brasileira que, desde finais do século XIX, 

se via ameaçada pelo avanço da industrialização e da urbanização do país.  
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Constatou-se, contudo, que em Goiás este projeto não conseguiu atingir o principal 

público alvo idealizado pelos ruralistas: as crianças das zonas rurais. Ao levar em conta o 

público alvo principal da campanha, os clubes Agrícolas Escolares, “enquanto projeto de 

educação rural” em Goiás foi praticamente infrutífero, principalmente pelo fato de que que a 

maioria das populações rurais de Goiás permaneceram no período de instalação dos CAEs sem 

acesso à escola, logo, as crianças das zonas rurais não estariam matriculadas nem em escolas, 

muito menos associadas em um clube agrícola escolar. 

 O projeto do clube pressupunha que junto com este fossem desenvolvidos o museu 

rural, a biblioteca do clube e o jornal. As escolas rurais em Goiás, além de poucas, sub existiam 

em condições precárias, faltava o mínimo necessário para cumprir a função de abrigar as 

crianças e professoras no processo de construção do conhecimento. 

Nas listas de clubes encontradas nas fontes, a maioria dos clubes agrícolas escolares 

instalados em Goiás estavam vinculados à uma instituição na cidade.  

Embora, se torna importante sublinhar que as cidades goianas, mesmo a capital, no 

período recortado, não eram grandes centros urbanos. No entanto, cabe lembrar que naquele 

período era maior o número dos habitantes nas zonas rurais do que nas cidades. Sendo assim, 

se considera que os clubes agrícolas foram instituídos para forjar mentalidade agrícola nas 

crianças para que essas não saíssem do campo. Não é difícil concluir que, se a maioria dos 

clubes agrícolas escolares de Goiás foram instituídos nas cidades, então mesmo que o intento 

da formação da mentalidade ruralista fosse concretizado, ainda assim não daria para afirmar 

que estas crianças se fixariam no campo, já que estas na realidade, em sua maioria, moravam 

nas cidades. 

Foi possível contatar que durante o período recortado a trajetória da campanha dos 

clubes agrícolas escolares teve momento de altos e baixos e que esta não foi tão intensa quanto 

pareceu ao deparar com as fontes que relatavam tal sucesso, no início desta pesquisa. 

Percebe-se, então, que no clímax dos CAEs em Goiás, a campanha foi relativamente 

expressiva e teve sua importância. Nesse âmbito, o questionamento sobre a equivalência entre 

os 38 clubes e 38 grupos: seriam os clubes uma quantidade expressiva mesmo ou seria a 

quantidade de grupos insuficiente para a quantidade de crianças? Vale a pena lembrar também 

que dos trinta e oito clubes registrados entre1936 e 1937, de acordo com a professora Amália 

Hermano, por volta de 1938 e 1939, muitos clubes foram fechados e a maioria só funcionava 

de nome. 
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Então, em 1938, a campanha dos clubes praticamente se extinguiu em Goiás e voltou 

por volta de 1942. Esse enfraquecimento e retorno da campanha dos CAEs foi percebido 

também, em nível nacional, em diferentes Estados.  

Não foi possível precisar o período de extinção dos CAEs goianos, mas sabe-se que em 

1962, a Secretaria de Estado da Educação ainda mantinha o Serviço de Clubes Agrícolas. 

Todavia, a campanha dos CAEs em Goiás, nas décadas de 1950 e 1960 não teria sido tão 

expressiva ou, pelo menos, não foi tão divulgada quanto em 1936 e 1937. 

Foi possível concluir que, apesar da vasta fonte que, reafirmava a adesão do 

professorado goiano, a expansão das agremiações por todos os “rincões” do estado e a 

efetivação da fundação de um clube agrícola em todas as escolas primárias goianas, eram na 

prática, discursos que se repetiam. Discursos coesos e articulados em torno do ideário ruralista 

e nacionalista. Considera-se também que a campanha dos clubes agrícolas escolares não foi 

acolhida com expressivo entusiasmo pelas professoras primárias, como a maioria das fontes 

divulgava. No entanto não se pode negar que houve interesse de parcelas do professorado 

primário na criação e manutenção de CAEs.  

Por sua vez, a difusão discursiva dos CAEs reservou espaços de destaque e visibilidade 

aos professores que criavam e mantinham clubes agrícolas escolares, o que constitui em si uma 

estratégia de incentivo dirigida aos docentes nos vários impressos publicados pelo SIA/MA. 

Nesta literatura, dava-se a ver professores extremamente empenhados nesta campanha, que, 

para elas seria importante instrumento pedagógico na escola primária. 

Considera-se que os principais agentes e as agências que incentivavam, apoiavam e 

patrocinavam clubes foram os intelectuais e ideólogos ruralistas em especial os membros da 

Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, o poder público federal que viam nos clubes uma 

forma de incutir nas crianças o gosto pela terra, ensinar o “cuidado de si”, principalmente no 

que diz respeito à higiene, alimentação, noções de economia e o trabalho coma as atividades 

agrícolas em cooperação. Nesse sentido pretendiam prevenir futuros problemas de ordem 

sociais que seriam provocados com o “inchamento” dos grandes centros, ao forjar futuros 

adultos que trabalhassem no campo.  

Foi possível constatar que os clubes agrícolas escolares, em Goiás e no Brasil, em quase 

sua totalidade foram dirigidos por mulheres. Assim as figuras da mulher e da criança eram 

marcantes nessas agremiações. Apesar de constar nos registros que a adesão da criança ao clube 

deveria ser voluntária, a leitura de sucessivas fontes permite afirmar que, essas crianças eram 

vistas como devir, como pequenos sócios a serem moldados para o futuro, como um “projeto 



130 

 

de lavrador” e não como sujeito de direitos. Caberia, portanto ao professor promover o “desejo” 

da adesão voluntária da criança ao clube e conquistar também o apoio dos familiares. 

Outras figuras que foram utilizadas na disseminação dos CAEs foram os professores, 

ou melhor, as professoras primárias, dirigentes de clubes agrícolas. Estas acreditavam também, 

que durante as atividades práticas do clube poderiam ministrar aulas inovadoras e ricas, desde 

que o professor fosse bem preparado, gostasse de trabalhar com o ensino e soubesse das práticas 

agrárias. É possível considerar, por meio das análises dos diversos escritos das professoras, que 

estas, para além de um ideário ruralista, atribuíam aos clubes, importantes funções pedagógicas, 

sociais, políticas e culturais. 

Num entrelaçamento dos diversos escritos destas professoras, pode se perceber que, 

como função pedagógica, cada prática do clube seria uma oportunidade de ensinar também as 

teorias das diversas disciplinas, como por exemplo, utilizaria cada parte da planta para ensinar 

botânica, desenho, redação e mediante às adversidades encontradas, poderia ser ensinado 

“ciências da natureza”. Para as professoras, as atividades relacionadas ao movimento de caixa, 

prestação de contas, Livros de Atas, de Relatórios também serviriam como recurso no processo 

ensino-aprendizagem e o jornal do clube, para essas professoras, seria mais que apenas um meio 

de divulgação das atividades agrícolas realizadas, seria um recurso para incentivar a produção 

escrita e a emissão de opinião. Pode se afirmar que a finalidade central do CAE era pautada no 

ideário ruralista e as professoras dirigentes desses clubes eram defensoras desse ideário, no 

entanto, essas professoras também forneceram diversos exemplos de como o ensino poderia ser 

prático sem necessariamente ser pragmático, ao articular as atividades agrícolas nos clubes e os 

ensinamentos contidos nos livros.  

Entende-se, portanto, que professoras como Amália Hermano Teixeira, que trabalhou 

com normalistas da Escola Normal Oficial em Goiânia na década de 1940 e a professora Nila 

Chaves, que trabalhou com crianças no clube Constantino Xavier, do Grupo Escolar João 

Pessoa em Trindade Go, na década de 1930 utilizavam as práticas de agricultura com seus 

alunos nos clubes para além da “civilização” e “regeneração” do “Jeca Goiano”.  

O mesmo foi constatado na leitura dos escritos da professora Noêmia Cruz, que dirigia 

o clube agrícola do Grupo Escolar Rural de Butantan. Considera-se, portanto, que em geral, as 

professoras acreditavam que, como recurso didático, as práticas clubistas facilitariam a 

compreensão dos alunos, e que, de forma lúdica, ao trabalhar nas atividades do clube estudariam 

os conteúdos e ainda, trariam aos clubistas, desenvolturas para lidarem nas rotinas cotidianas. 

No entanto, não foi possível concluir o que as crianças dos clubes agrícolas goianos 

pensavam ou sentiam durante as atividades dos clubes. Em relatório encontrado nas fontes, de 
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clube feito por criança que fazia parte da diretoria do Clube Agrícola do Grupos Rural de 

Butantan, em São Paulo, parece que apontar ela (a criança) transmitia mais sentimento de 

responsabilidade de contribuir com sua professora, sua escola e seu país, do que com o 

sentimento de aula lúdica. No entanto nas fotografias com as imagens de práticas no referido 

clube, as crianças aparentavam estar satisfeitas, principalmente, ao exibir a produção que era o 

fruto dos seus trabalhos no Clube.   

Foi possível perceber em depoimentos, principalmente, das normalistas associadas ao 

Clube Agrícola Couto Magalhães, da Escola Normal Oficial de Goiânia, que estas moças viam 

nos clubes como importante instrumento pedagógico para exercer no ofício da futura profissão. 

Em relatório, depois que haviam concluído seus estudos na escola normal, relembravam com 

carinho do Clube Agrícola. Foi possível constatar também, que a professora Clarice Pinto, 

secretária do Clube Agrícola Escolar Couto Magalhães, enquanto normalista em 1943, 

posteriormente (1946), fundou e dirigiu um clube agrícola no Grupo Escolar Modelo, onde foi 

exercer sua prática docente.  

Nos relatórios feitos por alunas de clubes agrícolas escolares, foi possível perceber 

também que o fato de estarem associadas em um clube, com um mesmo ideal, trazia 

aproximação e camaradagem entre estas clubistas. Isto foi percebido, principalmente no jornal 

A Colmeia, editado pelas sócias do Clube Agrícola Couto Magalhães, da Escola Normal Oficial 

em Goiânia. 

Quanto à atribuição do papel político social cultural dos CAEs do ponto de vista das 

professoras que dirigiam os clubes, estariam principalmente pautados no fato de que, primeiro, 

para a fundação do clube havia diversos procedimentos que incluía a escolha da diretoria por 

meio da votação, onde essas crianças estariam exercendo seu direito de escolha e aprendendo a 

vida social. Outro fato seria a produção oriunda das atividades nos clubes que poderiam 

contribuir na alimentação das próprias crianças. 

A fundação e manutenção de CAEs eram permeadas de muitas dificuldades e 

resistências. Entre elas, o pouco tempo disponível para os trabalhos práticos nos clubes, assim 

professores e alunos deveriam estar na escola no contra turno e nos finais de semana.  Outro 

fator de dificuldade era, o entendimento, por parte de alguns diretores de escola, que as 

atividades nos clubes poderiam trazer desordem ao ambiente escolar, ao entender que as aulas 

só poderiam acontecer em sala de aula. Havia também o fato de que tanto as plantações quanto 

as criações de animais ficariam comprometidos por falta de cuidados durante o período de 

férias, o que quebraria os ciclos das atividades. Os apoios técnicos e financeiros aos clubes se 

mostraram insuficientes. 
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Considera-se, mesmo que provisoriamente, parece não ter alavancado muito a 

campanha dos CAEs em Goiás. Os muitos registros de clubes em Goiás parecem se tratar de 

relativamente poucos clubes, divulgados em diversas fontes.  

Outra consideração acerca da campanha dos clubes agrícolas escolares em Goiás está 

no fato de que esta campanha parece não ter atingido todas as regiões do estado, não sendo 

possível perceber a presença dessas instituições no norte goiano (hoje estado de Tocantins).  

Estudos referenciados e comprovados nas fontes atestam as dificuldades enfrentadas 

pelas professoras que dirigiam um clube agrícola escolar em Goiás. As dificuldades começavam 

pela falta de terreno e o próprio diretor do clube era quem deveria percorrer por diversas vezes 

junto ao poder público. Depois de conquistado e cercado o terreno, haveria de pedir e ganhar 

enxadas velhas, para depois cortá-las para adequar a ferramenta ao tamanho das crianças, nesse 

entendimento, os clubistas deveriam sair pelos currais e recolher estercos e também 

confeccionar composteira orgânica para a produção do adubo. É possível concluir que, essas e 

outras dificuldades, também desestimulou a fundação de CAEs.  

Mesmo diante de tantos discursos veiculados de diversas formas, por parte da SAAT, 

do MA e, ainda, o apelo do Interventor Pedro Ludovico e de outras autoridades constituídas, 

como o agrônomo Manoel Alves e a professora Amália Hermano; a maioria dos professores 

goianos não aderiu à campanha. Talvez a não adesão estaria no fato de o professor não 

concordar com o ideário preconizado com o CAE, ou ainda, de perceber que havia outras 

necessidades prioritárias para a educação rural naquele momento. 

No que tange à responsabilidade que foi atribuída à escola, de formar na criança o apego 

à terra é forçoso lembrar que faltou também, política agrária para a estruturação dessas famílias. 

Muitas vezes, as fontes que denunciavam a miséria nos campos, eram as mesmas que teciam 

elogios à vida campal. Apesar de tocarem no assunto da educação rural e denunciar o abandono 

dos campos, raramente foi abordada a questão da reforma agrária como parte da solução dos 

problemas enfrentados pelos trabalhadores rurais e quando abordavam o faziam sem indícios 

de planos efetivos na prática. 

Nota-se que o discurso ruralista ganhou o espaço escolar, contudo, ao apregoar a 

inovação, por meio da agricultura científica, uma das tônicas de seu discurso era a fixação do 

homem na terra, a manutenção das tradições e a valorização da cultura do campo, de acordo 

com cada região. O processo educativo, com o movimento ruralista estava inserido no processo 

que priorizavam as experiências e as práticas, a escola ativa, em detrimento do ensino livresco.  

Pesquisas futuras articuladas entre os dados encontrados nesta pesquisa e as fontes 

poderiam mostrar a viabilidade (ou não), de projetos e ações que viessem hoje, trabalhar em 
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um viés solidário com ações voltadas para educação do campo. Seria isso possível? Ou ainda, 

seria possível hoje trabalhar num sistema de clube agrícola solidário, em formatos diferentes, 

onde o objetivo principal seria a utilização de lotes baldios, terraços e jardins verticais para a 

produção orgânica (ou não) de alimentos? Quem sabe um projeto assim poderia se estender a 

diversos segmentos sociais, e não apenas à escola.51  

Seria possível, nos dias de hoje a instituição de CAEs ecológicos onde, em viveiros, se 

produziriam mudas de árvores frutíferas (ou não), talvez espécies de um determinado bioma, 

com o fim de reflorestamento? Ou ainda, seria viável um clube agrícola em que os associados 

seriam os pequenos produtores que hoje enfrentam dificuldades, tais como o empobrecimento 

do solo e o aumento de pragas devido as sucessivas monoculturas em suas terras e nesses clubes, 

esses agricultores seriam orientados a diversificar e/ou a consorciar culturas, ou ao trabalho 

com a produção orgânica ou ainda a agrofloresta?  

Entende-se que tal projeto, principalmente, se contasse com investimento por parte do 

poder público como, por exemplo no financiamento acessível e baixo custo poderia mudar o 

quadro de regiões como por exemplo o município de Goianápolis/Go, que passa pelo problema 

da infestação de pragas e desgaste do solo, devido a monocultura do tomateiro (Solanum 

lycopersicum).  

Evidente que a presente pesquisa não esgota o assunto referente aos clubes agrícolas 

escolares, nem tem a pretensão de o fazer, pelo contrário, o trabalho aponta a necessidade de 

mais estudos para se encontrar mais peças e montar o grande quebra-cabeça, que revelará com 

mais detalhes a história de tão divulgadas agremiações instituídas Em Goiás e no Brasil entre 

as décadas de 1930 e 1960. 

Diante de tal fato é possível concluir que, como resultado da pesquisa que interrogou os 

clubes agrícolas escolares em Goiás, no período de 1930 a 1960, foram apresentadas mais 

indagações que respostas. Assim, é prudente enxergar este trabalho como um passo para a 

abertura de muitas outras pesquisas e discussões. O trabalho deixa em aberto a possibilidade de 

ser questionado e complementado por outras pesquisas, dado o vasto campo a ser interrogado. 

Outras pesquisas com o mesmo objeto, em outras perspectivas teóricas com certeza viria 

enriquecer e fomentar o debate.  

                                                            
51 Como por exemplo um condomínio, onde os condôminos fossem voluntários e se organizassem para um rodízio 

em que cada família ficaria responsável pelo cuidado do terraço, uma vez ao mês? Quem sabe num projeto assim 

poderia transformar o lixo orgânico dos moradores em adubo? O que será que as crianças e demais pessoas de 

um condomínio que tivesse tal projeto sentiriam? Será que teriam pessoas dispostas a se associarem? 
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Ou, ainda, pesquisas que por exemplo, recortasse a questão do gênero, dado a forte 

presença feminina nos CAEs. Um estudo minucioso dos impressos produzidos pelo Ministério 

da Agricultura, destinados aos CAEs, também abriria muitas possibilidades de reflexões e 

descobertas, devido a vasta quantidade e variedades destes. Outra abordagem que poderia ser 

rica, seria a pesquisa tanto do ponto de vista histórico educacional ou do ponto de vista literário, 

uma pesquisa que se debruçasse para estudar a considerável literatura de cunho nacionalista e 

ruralista destinados aos clubes agrícolas escolares.  

Quantas outras indagações fervilham o pensamento no final desta pesquisa: Em que 

nível era percebido o pragmatismo presente nos CAEs? Como se processava a construção da 

subjetividade do clubista?  

Portanto, as considerações feitas, certamente não pretendem estancar o debate acerca 

dos conhecimentos e possibilidades que podem ser apreendidos ao se falar sobre educação rural, 

os clubes agrícolas, seus sujeitos e as relações sociais por eles vivenciadas. Muitos outros 

estudos precisarão ser feitos para esclarecer tantos questionamentos que afloraram a partir desta 

pesquisa, cujo objeto é pouco estudado em Goiás. 

Resumidamente, foi possível concluir então que o Clube Agrícola Escolar era de origem 

norte-americana e que foi parte dos dispositivos de disseminação do ruralismo no Brasil entre 

as décadas de 1930 e 1960. Em Goiás, esses clubes foram percebidos como instrumento de 

tentativa da forja de mentalidades ruralistas e de educação do “Jeca” no processo de expansão 

das fronteiras, no qual Goiás era posto como produtor agrícola para abastecimento alimentar 

dos grandes centros urbanos brasileiros. 

Dentre as atividades desenvolvidas nos clubes goianos se destacaram a horticultura, 

sericultura, suinocultura, avicultura, além do cultivo do trigo e do plantio de árvores frutíferas 

e jardins. Na maioria das vezes o destino dessa produção era a merenda escolar ou a alimentação 

das crianças e familiares.  

A edição do jornal do clube também foi uma atividade marcante nas fontes dos CAEs 

goiano. Outras atividades frequentemente realizadas pelos CAEs brasileiros era o combate à 

formigueiros e o plantio e a proteção de árvores, chegando a culminar em protestos dos clubistas 

a derrubada de uma árvore.  

Percebe-se, ainda, que se pretendia educar a criança do sertão goiano para que esta se 

moldasse nos padrões “modernos”, da agricultura racional, do cooperativismo, da higiene 

corporal, do ambiente e da alimentação, sem deixar se “contaminar” pelas “ilusões” da cidade 

e se fixarem definitivamente no campo. Através da educação das crianças, pretendiam forjar o 
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homem de amanhã, para que no futuro, esse homem pudesse e quisesse tirar da terra o seu 

sustento, dependendo cada vez menos do Estado e contribuindo para a riqueza da pátria.  

Conclui-se finalmente, que a presente pesquisa fomentou reflexões acerca do tema 

proposto e que há também conclusões diferentes e até paradoxais acerca dos clubes agrícolas 

escolares em Goiás e sua importância (ou não) e a respeito dos elementos envolvidos no 

processo da sua construção e desenvolvimento histórico.  

A leitura das fontes revelou que, se para uns ruralistas os clubes eram vistos como um 

lugar ideal para a forja de mentalidades ruralistas e de moldar pessoas de “ânimo cívico”, que 

amariam o solo em que nasceu e, nele cresceriam conformados com a “sina da vocação 

eminentemente agrícola”; para outros, essas agremiações, também eram um lugar de fomentar 

a agricultura com a forja e de corpos “dóceis” e “fortes” e produtivos para o trabalho rural. 

Então, sabe-se que nos CAEs, por meio da educação de higiene, alimentação, e dos 

ensinamentos de administração rural e, principalmente, de trabalhos agrícolas nos métodos 

racionais e do cooperativismo esperavam alcançar esse intento; já os professores ruralistas viam 

os clubes, também, pelo viés pedagógico em que de forma prática e lúdica se ensinariam os 

conteúdos do programa. 

De qualquer forma, para os três pontos de vista, a escola rural trabalharia uma educação 

pragmática e teria uma educação global que pudesse moldar, ruralizar, nacionalizar, higienizar, 

moralizar, racionalizar e alfabetizar. Os Clubes Agrícolas Escolares foram como sementes que 

os ruralistas projetaram, para serem lançadas nas escolas primárias brasileiras, em especial, nas 

escolas rurais, entras décadas de 1930 e 1960. Assim, a criança aprenderia na prática as ações 

e comportamentos, que os ruralistas esperavam deles quando adultos. As crianças eram vistas 

como um vir a ser, ou seja, miravam a criança, mas enxergavam o adulto do porvir.  
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