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A Educação do Campo no Município de Ilhéus: o caso do Projeto Político Pedagógico 
da Escola Nucleada de Sambaituba 

 
RESUMO 

A dissertação resulta de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 
Mestrado Profissional em Educação/PPGE, (linha 2 – Políticas Públicas Educacionais), da 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC – BA), e visa discutir sobre o projeto político 
pedagógico da Escola Nucleada de Sambaituba/Ilhéus-Ba. O objetivo é analisar se o 
referido documento é um instrumento para uma gestão democrática e participativa e se 
favorece a educação para a emancipação humana. O método adotado de pesquisa foi o 
Materialismo Histórico Dialético, intermediado pelas categorias da totalidade, contradição, 
mediação, alienação e práxis, relacionando-se com o conhecimento universal, específico e 
singular, para promover uma discussão acerca da educação do campo construída no 
Brasil, na Bahia e em Ilhéus/BA. Com esses estudos, delimitamos a análise do Projeto 
Político Pedagógico da escola supracitada, utilizando do estudo de caso como 
metodologia. Como procedimento metodológico de pesquisa, foi desenvolvida uma análise 
documental do Projeto Político Pedagógico da escola, das leis que regem a educação 
básica, a Constituição Federal de 1988 e Lei 9.394/1996, assim como as leis específicas 
da educação do campo, as Resoluções CNE/CEB 01/02, 02/08, o Decreto 7.352/10, e 
outras leis em nível estadual e municipal. Também foi realizada uma revisão de literatura 
das produções de pesquisadores da educação do campo para compreensão e reforço da 
discussão. Optou-se também pela entrevista e questionário aos professores, funcionários, 
pais e alunos da escola. Os resultados mostraram uma escola de educação rural, que não 
leva em conta a realidade dos espaços rurais nos quais está situada; escola sem eleição 
direta para gestores escolares - como em toda a Rede Municipal; escola sem conselho 
escolar, sem autonomia administrativa e financeira, dado as interferências externas – 
pendências da Secretaria Municipal de Educação. Também encontramos uma escola 
reconhecida pelos pais; que desenvolve desenvolvidas ações sociais para além das 
competências pedagógicas, para além da sala de aula; que aciona os Poderes do Sistema 
de Justiça: Defensoria Pública, Ministério Público, Polícias Civil, Militar e Federal e os 
Órgãos do Controle Social: Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, Tutelar, da 
Educação, do Fundeb, da Alimentação, da Saúde para tratar de temas afeitos aos direitos 
sociais e da escola. Como parte do resultado da pesquisa, o produto foi a reelaboração do 
Projeto Político Pedagógico, organizado pelo corpo docente da escola, que realizou a 
revisão integrada, dialogada e participativa do PPP, para adequá-lo à realidade da 
educação do campo.  
 
Palavras-Chave: educação do campo; emancipação humana; materialismo histórico-
dialético; projeto político pedagógico. 



 

 

 

Countryside Education in the city of Ilhéus: the case of the Political-pedagogical 
Project of Escola Nucleada de Sambaituba 

 
ABSTRACT 

The dissertation results from a research developed in the Postgraduate Program 
Professional Master in Education / PPGE, (line 2 - Public Educational Policies), of the State 
University of Santa Cruz (UESC - BA), and aims to discuss about the political pedagogical 
project of Nuclear School of Sambaituba - Ilhéus-Ba. The objective is to analyze if the 
referred document is an instrument for a democratic and participative management and if it 
favors education for human emancipation. The research method adopted was Dialectical 
Historical Materialism, intermediated by the categories of totality, contradiction, mediation, 
alienation and praxis, relating to universal, specific and singular knowledge, to promote a 
discussion about rural education built in Brazil, in Bahia and in Ilhéus / BA. With these 
studies, we delimited the analysis of the Pedagogical Political Project of the 
aforementioned school, using the case study as a methodology. As a methodological 
research procedure, a documentary analysis of the school's Pedagogical Political Project, 
of the laws that govern basic education, the Federal Constitution of 1988 and Law 9.394 / 
1996 was developed, as well as the specific laws of rural education, the CNE Resolutions / 
CEB 01/02, 02/08, Decree 7.352 / 10, and other laws at the state and municipal level. A 
literature review of the productions of rural education researchers was also carried out to 
understand and reinforce the discussion. We also opted for the interview and questionnaire 
to teachers, staff, parents and students of the school. The results showed a rural education 
school, which does not take into account the reality of the rural spaces in which it is 
located; school without direct election for school managers - as in the entire Municipal 
Network; school without school council, without administrative and financial autonomy, 
given the external interferences - pending by the Municipal Education Department. We also 
found a school recognized by parents; that develops developed social actions beyond 
pedagogical skills, beyond the classroom; that activates the Powers of the Justice System: 
Public Defender's Office, Public Prosecutor's Office, Civil, Military and Federal Police and 
the Social Control Bodies: Child and Adolescent Rights Councils, Guardianship, Education, 
Fundeb, Food, Health to address issues related to social and school rights. As part of the 
research result, the product was the re-elaboration of the Pedagogical Political Project, 
organized by the school's faculty, which carried out the integrated, dialogued and 
participatory review of the PPP, to adapt it to the reality of rural education. 

 

 
Key words: countryside education; historical-dialectical method; human emancipation; 

political-pedagogical project. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

O presente trabalho tem base na nossa História de vida, é resultado da 

militância nos espaços campesinos da Diocese de Ilhéus desde os idos de 80 do 

século XX, quando atuamos na Pastoral Rural e na Cáritas Brasileira. Nesse período, 

lidávamos com as questões dos acampados e assentados da reforma agrária, tempos 

nos quais experimentamos o modo de ser dos movimentos sociais envolvidos na luta 

por terra, território e trabalho. Também, numa dimensão acadêmica, (já com 

licenciatura em Filosofia) fizemos concurso em 2003 para atuar nos espaços 

campesinos, mas só atentamos para as questões vinculadas aos sujeitos do campo 

com suas especificidades, no final da primeira década do século XXI, por meio da 

realização dos Seminários de Educação do Campo no município de Ilhéus – BA. 

No ano de 2012, momento em que realizaríamos o IV Seminário, cujo tema era 

“O campo dialoga sobre a Educação do Campo”, conhecemos a professora Arlete 

Ramos do Santos que exerce interação com os participantes das escolas do campo 

de Ilhéus e de mais quinze municípios do Território de Identidade Litoral Sul. Nesse 

evento, atentamos para a complexidade e o significado da educação do campo que 

vão além do que ministrar aula; também, significa compreender a realidade, as 

dificuldades, as aspirações, as lutas e os sonhos dos sujeitos os quais vivem nos 

espaços campesinos. E, a partir desse despertar, vislumbramos uma nova tonalidade 

ao fazer educativo. 

Convidado pela professora Arlete, passamos a integrar o Grupo de Estudos e 

Pesquisas Movimentos Sociais, Diversidade e Educação do Campo - GEPEMDEC, 

nos aprofundamos em estudos sobre Marx e Engels e seu Materialismo Histórico- 

Dialético. Dessa forma, se deu a possibilidade de cursar o Mestrado em Educação 

Profissional e pesquisar o Projeto Político-Pedagógico da escola a partir do Estudo do 

Caso e com pesquisa qualitativa, tendo o Materialismo Histórico Dialético como 

método e Karl Marx como Teórico. 

A investigação apresentada faz parte de uma pesquisa integrada, coordenada 

pela professora orientadora, a Drª Arlete Ramos dos Santos no CEPECH – Centro de 

Estudos e Pesquisa em Ciências da Educação – aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Estadual de Santa Cruz, com o CAEE nº 47785615.7.0000.5526, 

Parecer nº 1.235.405 que envolve docentes da UESC, estudantes de iniciação



 

 

 

científica e mestrandos em educação profissional – PPGE da própria universidade e 

que, em alguns casos, são orientandos da professora, assim como o pesquisador 

desta dissertação. 

A militância e a Academia têm sido de fundamental importância para a nossa 

atuação enquanto educadores do campo, professores de Filosofia na Rede Municipal 

de Educação de Ilhéus, mais especificamente na escola localizada no meio rural: 

Escola Nucleada de Sambaituba. Nesse sentido, a articulação da prática e da teoria 

nesta pesquisa relacionada com a educação do campo e na atuação no ambiente 

escolar foi fundamental. Assim, surgiu o estudo de caso do Projeto Político 

Pedagógico, com ênfase na Teoria Materialista. 

A pesquisa está organizada em três capítulos, sendo que no primeiro, 

trabalharemos o método histórico-dialético, as categorias e a relevância dele para a 

discussão sobre educação nos espaços do campo num município com a história, 

tradição de violências e de resistência por parte dos trabalhadores. No segundo, 

discutiremos sobre a educação do campo no Brasil, a partir da década de 1990, sobre 

a educação na Bahia e no município de Ilhéus. 

No terceiro capítulo, promovemos uma discussão sobre a educação na Escola 

Nucleada de Sambaituba, destacando o Projeto Político Pedagógico. Nesse 

documento, pautamos como finalidade saber se o mesmo é um instrumento para uma 

gestão democrática e participativa e se viabiliza uma educação para a emancipação 

humana. 

Para a efetivação desta pesquisa, objetivamos analisar o Projeto Político 

Pedagógico da Escola Municipal Nucleada de Sambaituba, localizada no município 

de Ilhéus-Ba, no sentido de compreender se o mesmo leva em consideração a 

legislação educacional, destinada à educação do campo; também, se considera os 

pressupostos teóricos para uma educação do campo emancipatória. E como objetivos 

específicos: compreender se o Projeto Político-Pedagógico é um importante 

mecanismo educacional para uma gestão democrática e participativa na Escola 

Nucleada de Sambaituba; verificar se a comunidade escolar compreende a diferença 

entre educação do campo como política pública e educação do campo como política 

emancipatória; identificar as especificidades contidas em um projeto político 

pedagógico para uma escola do campo que tenha como pressuposto teórico a 

emancipação humana. 



 

 

 

Para isso, fizemos uma análise documental (legislação específica sobre 

educação do campo, projeto político-pedagógico da escola) e utilizamos como 

instrumentos um questionário e a uma entrevista semiestruturada. 

Por fim, entendemos que é fundamental formações, encontros e diálogos com 

os integrantes da Escola Nucleada de Sambaituba; a avaliação e atualização do 

Projeto Político-Pedagógico da Escola de forma que seja adequado à realidade da 

Educação do Campo. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 
 

O MÉTODO HISTÓRICO-DIALÉTICO DE KARL MARX E FRIEDERICH ENGELS 

 
 

 
Há quem diga que o materialismo é uma produção puramente marxista e que 

Engels seria uma espécie de compilador da obra de Marx. Mas, muitas obras, que 

temos conhecimento na atualidade, foram produzidas coletivamente, construindo a 

crítica mais contundente já feita ao capital, enquanto Totalidade Burguesa, inclusive 

revisitada por movimentos sociais, sindicatos, pesquisadores e pesquisadoras. 

O nosso intento neste capítulo da dissertação é explicitar que uma concepção 

de educação do campo que recorra aos próprios conceitos das teorias afeitas ao 

imaginário do capital jamais ultrapassará o modo como foi elaborado o modelo 

político-econômico, já que por dentro do capital, só é possível fortalecer o próprio 

capital. Além disso, manter a estrutura a qual aliena os trabalhadores e não possibilita 

a emancipação humana, que é muito maior do que a simples emancipação política, a 

qual só é possível no âmago do próprio capital. 

Para atingir o nosso propósito, apresentaremos a explanação sobre o método, 

partindo do “distanciamento” de Marx, do pensador que ele mesmo adjetiva como 

sendo o maior de todos os filósofos –Hegel – e dos neo-hegelianos – a exemplo dos 

irmãos Bauer e o que mais se destaca – Feuerbach. Desse modo, discutiremos sobre 

as categorias do materialismo enquanto instrumentos que possibilitam relacionar 

prática e teoria - porque em Marx não é a teoria que vem primeiro, sim, o ser humano 

que se descobre no mundo, e só depois, o capta por meio da sua imaginação. 

Por fim, trabalharemos a compreensão de emancipação política e de 

emancipação humana, sendo que a primeira, na compreensão do nosso autor é algo 

que se alcança apenas nos estratos burgueses. Já na segunda, é possível atingir a 

plenitude humana, mas só, e somente só, “para além do capital”, “como proletariado”, 

conforme afirma o próprio Marx na Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel 

de 1843 (p. 156). 



 

 

 

1. Marx se distancia de Hegel, dos neo-hegelianos e de Feuerbach 

 
 

Embora Marx reconheça que Hegel foi o maior de todos os filósofos, por conta 

da sua leitura dialética da história, chega a se distanciar do mesmo quando diz que “a 

sua filosofia está de cabeça para baixo. Essa concepção, em colocar na ideia a base 

da realidade, segundo Hegel, é a realidade que fundamenta a ideia, sendo o homem 

que a capta a partir da sua imaginação. 

Não é brando com os neo-hegelianos, principalmente, porque vê nesses fiéis 

depositários de um racionalismo crítico, de tipo ideal, que se relaciona com a 

realidade, sobretudo com a religião e com a política a partir de uma Teleologia da 

História. De modo igual, uma leitura crítica do hegelianismo, mas que não passa de 

mera crítica, sem produzir o salto significativo para encarar a realidade a partir da 

realidade. 

Na Sagrada Família – ou Crítica da Crítica Crítica (2003, p. 16) – quando fazem 

uma crítica ao idealismo dos irmãos Bauer, principalmente Bruno Bauer, Marx e 

Engels salientam que 

O humanismo real não tem, na Alemanha, inimigo mais perigoso do que o 
espiritualismo – ou idealismo especulativo -, que, no lugar do ser humano 
individual e verdadeiro, coloca a “autoconsciência” ou o “espírito” e ensina, 
conforme o evangelista: “O espírito é quem vivifica, a carne não presta”. 
Resta dizer que este espírito desencarnado só tem espírito em sua própria 
imaginação. O que nós combatemos na Crítica baueriana é justamente a 
especulação que se reproduz à maneira de caricatura. Ela representa, para 
nós, a expressão mais acabada do princípio cristão-germânico, que faz sua 
derradeira tentativa ao transformar a crítica em si numa força transcendental 
(MARX; ENGELS, 2003, p. 16). 

 
Toda a Sagrada Família se constitui numa espécie de sátira dos autores do 

materialismo, porque começam a distanciar-se dessa corrente que ensaiou tirar a 

Europa e, principalmente, a Alemanha da dormência em que se encontra diante da 

exploração permanente do capital contra os trabalhadores. Desse modo, queremos 

chamar a atenção, em especial para a genialidade de Marx que tem à época, vinte 

três anos, e Engels, vinte e cinco. O que evidencia um engajamento considerável, 

coisa que afasta as justificativas de críticos que veem meros teóricos. 

Outra crítica é feita a Feuerbach, que embora seja elogiado pelos nossos 

autores, por inverter a lógica da “fé filosófica” dos alemães, quando na Essência do 

Cristianismo, inverteu a afirmação de que foi “Deus quem criou o homem”, trazendo 

outra, de que “foi o homem quem criou Deus”. Embora, isso não passasse de simples 



 

 

 

teoria, porque não dava sentido ao real como base para a construção teórica e só via 

a base teórica como elemento fundante da prática. Por isso, Marx e Engels, (2001) 

tecem a crítica abaixo: 

Daí por que, em oposição ao materialismo, o lado ativo foi desenvolvido de 
modo abstrato pelo idealismo, que, naturalmente, não conhece a atividade 
real e sensível como tal. Feuerbach quer objetos sensíveis, realmente 
distintos dos objetos do pensar; mas ele não compreende a atividade humana 
em si como atividade objetal (gegenständlichTätigkeit). Por isso ele 
contempla, na Essência do Cristianismo, apenas o comportamento teórico 
como sendo aquele que é genuinamente humano ao passo que a práxis 
apenas  é  compreendida   e   fixada   em   sua   forma   fenomênica   
judaica e suja. Por isso ele não entende o significado da atividade 
“revolucionária”, “prático-crítica” (MARX; ENGELS, 2001, p. 99). 

 

Além desta crítica contundente a Feuerbach, os autores radicalizam contra o 

idealismo alemão na passagem seguinte da Ideologia Alemã: 

Os velhos hegelianos tinham compreendido tudo, desde que reduziram tudo 
a uma categoria da lógica hegeliana. Os jovens hegelianos criticaram tudo, 
substituindo cada coisa por representações religiosas ou proclamando-as 
como teológica. Jovens e velhos hegelianos estão de acordo em acreditar 
que a religião, o universal e os conceitos reinavam no mundo existente. A 
única diferença é que uns combatem como se fosse usurpação, um domínio 
que os outros celebram como legítimos (MARX; ENGELS, 2001, p. 8). 

 
Após a decretação do profundo distanciamento do que chamam de mera 

especulação, lançam o seu projeto de compreensão da realidade a partir da realidade, 

só que nas Teses Sobre Feuerbach, (MARX, 1999, p. 5, Tese II): 

 
O problema de se ao pensamento humano corresponde uma verdade objetiva 

não é um problema da teoria, e sim um problema prático. É na prática que o 

homem tem que demonstrar a verdade, isto é, a realidade, e a força, o caráter 

terreno de seu pensamento. O debate sobre a realidade ou a irrealidade de 

um pensamento isolado da prática é um problema puramente escolástico 

(MARX, 1999, p. 5). 

 

Assim se pode afirmar a tese máxima de que para Marx e Engels, não existe 

nenhuma possibilidade de compreender e modificar a realidade, se não for tomando- 

a como dado real. Afinal, na Sagrada Família, na Ideologia Alemã e nas Teses fica 

evidenciado que se quer mudar a realidade a partir da prática. 

Em seguida, trataremos do Método Histórico-Dialético, o qual o escolhemos 

para fundamentação da nossa pesquisa. 



 

 

 

1.1. O método dialético 
 

 

“Todo começo é difícil em qualquer ciência” (Karl Marx) 

 

 
O mais comum é que nos afastemos de um problema ou de uma teoria de difícil 

compreensão a tentar traduzi-la para poder ajudar o mundo a ser de todos e de todas, 

é exatamente isso que acontece com o Marxismo. Nesse contexto, muitos por não 

entenderem o marxismo da forma como foi concebido e com a intencionalidade de 

“tomar distância” do capital, de compreendê-lo intrinsecamente e, a partir daí propor 

a sua superação. Isso, porque sob ele não existirão seres humanos emancipados, da 

mesma forma que sob ele o mundo sempre será utilizado como instrumento de 

enriquecimento para uns em detrimento da maioria. 

No nosso caso, aceitamos o desafio de enfrentar a complexidade da leitura 

marxista da realidade e, ao invés de petrificá-la sob o preconceito da 

incompreensibilidade, preferimos dizer que o acesso a essa teoria nos dá o verdadeiro 

significado das expressões: dominação, exploração, violência sistêmica, “exército de 

reserva”. De igual forma, nos permite incrustar na tentativa de compreender a 

realidade da Educação do Campo na Escola de Sambaituba, as categorias forjadas 

por ele - quando se lançou no desvendamento do capital, nos idos do século XIX -: 

Totalidade, Particularidade, Singularidade, Mediação e Contradição. 

É importante afirmar que ao longo dos tempos, muitas confusões foram criadas 

em torno do real significado da obra de Marx e Engels, tanto do lado interno do 

Marxismo como a exemplo de Plekanov e de Kautsky. Esses autores, com influências 

positivistas, foram os mentores importantes da I Internacional Socialista, a principal 

articulação das lutas socialistas, fundada em 1889 e que durou até 1914. Já a III 

Internacional durou de 1919 até 1943, com influências neo-positivistas culminando no 

stalinismo. 

Os vícios originados levaram à redução da rica e vasta teoria marxista a uma 

simples leitura economicista da história, a partir da qual seria possível compreender 

as demais dimensões, a exemplo da política, social e cultural. Netto e Alves (2011, p. 

4) afirmam que Engels reage a tal leitura em carta de 1890, quando expõe: 

 
Mas a nossa [de Marx e dele] concepção da história é, sobretudo, um guia 
para o estudo [...] É necessário voltar a estudar toda a história, devem 
examinar-se em todos os detalhes as condições de existência das diversas 



 

 

 

formações sociais antes de procurar deduzir delas as ideias políticas, 
jurídicas, estéticas, filosóficas, religiosas etc. que lhes correspondem (MARX; 
ENGELS, 2010, p. 107; itálicos não originais). 

 

Quanto aos críticos e opositores, podemos destacar Max Weber, que o 

considerou um “monocausalista”, pretendendo explicar a realidade a partir de um 

único fator ou causa- a econômica. Nesse sentido, respondeu Luckács, segundo Netto 

(2011, p. 4) que a perspectiva marxiana de análise da realidade é a da Totalidade ou 

partindo do todo para compreender as partes, mas sempre compreendendo o 

processo. 

Voltando ao Método, cabe afirmar que a obra de Marx tem um arcabouço 

teórico que inicia com a sua Tese de Doutorado em Filosofia no ano de 1841, aos 

vinte e um anos. Entretanto, só com vinte e três, entre 1843 e 1844, ao se confrontar 

com o Hegelianismo, a partir da leitura materialista de Feuerbach o qual na Essência 

do Cristianismo afirmou que “não foi Deus que criou o homem, mas o homem que 

criou Deus”. Essa citação foi que deu vazão a uma espécie de ‘religião da 

humanidade’ e a partir da qual colocou o homem no Centro do Universo. Sobre isso, 

já abordamos anteriormente quando refletimos sobre o distanciamento a partir da 

Sagrada Família, da Ideologia Alemã e das Teses Sobre Feuerbach. 

Ainda, Masson (2007, p. 2) destaca que para abordar um tema é precípuo 

recorrer à um método, mas faz questão de esclarecer que não quer dizer que: 

[...] a mera explicitação do método contribuirá para a transformação da 
realidade, porém sem a clareza dos fundamentos de um método para a 
explicitação da realidade torna-se mais difícil a tarefa de compreensão e 
transformação do real. Consideramos o método marxiano adequado, na 
medida em que nos possibilita compreender melhor as contradições da 
sociedade capitalista (MASSON, 2007, p. 2). 

 

Essa é exatamente a nossa compreensão, em que a educação do campo 

efetivada em Ilhéus precisa ser analisada, tendo por base um método que a 

compreenda em todos os seus aspectos, mas não somente para ter clareza da 

realidade dessa educação. E sim, para construir caminhos que possibilitem a todos 

os sujeitos envolvidos no processo, a confrontação da realidade material na qual estão 

assentados todos os sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Tais, 

como gestores, professores e funcionários de escolas, pais e responsáveis, 

comunidade do entorno, suas tarefas cotidianas, suas condições econômico- 

financeiras e seus costumes, e nos movermos no sentido de construirmos novidades 

que nos lancem num viver com mais dignidade. 



 

 

 

Além disso, um reconhecimento no “conflito o motor da História” e que não 

haverá acordo entre opressores e oprimidos, patrões e empregados, Capital e 

Trabalho. Nesse quesito, Marx (1999, p. 7) já o comenta: “A história de todas as 

sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história da luta de classes”. Isso 

evidencia o amadurecimento de Marx, da mesma forma que deve evidenciar, com 

base na leitura da história e da práxis que devemos dar um passo e um salto 

qualitativo que nos permita compreender e agir. 

Com base nesta convicção: nada nos será concedido sem luta, até porque não 

existe vitória sem luta, assim como talvez nenhum gestor vai se colocar no lugar de 

quem está no dia a dia da vida e da luta dos sujeitos que vivem e trabalham nos 

espaços campesinos onde fazemos educação. E, especialmente, quando fazemos 

educação em vista da qualidade e da alteração das condições materiais da realidade 

em que essa educação é desenvolvida. 

Ademais, Marx explana sobre a sua incursão nas questões materiais do mundo 

no século XIX, o faz na Contribuição à Crítica da Economia Política neste fragmento: 

Minha área de estudos era a jurisprudência, a qual, todavia, eu não me 
dediquei senão de modo acessório, como uma disciplina, realmente 
subordinada à Filosofia e à História. Em 1842-1843, na qualidade de redator 
da Gazeta Renana, encontrei-me, pela primeira vez na embaraçosa 
obrigação de opinar sobre os interesses materiais (MARX, 2008, p. 23). 

 

O autor tece críticas ao Parlamento Alemão, que, segundo ele, protege os 

capitalistas locais, desconsiderando a realidade de penúria dos trabalhadores. E, 

principalmente, no que se envolve num conflito enquanto Redator da Gazeta, com o 

senhor Von Schaper, Governador da Província Renana que anistiava as mazelas dos 

capitalistas. Por isso, ele passou a discutir e analisar as questões econômicas. 

Marx por conta do espírito moderado da Gazeta, diante das controvérsias em 

comento, “deixa a cena pública e passa a se dedicar aos estudos”. E, informa (2008, 

p. 23): “o primeiro trabalho que empreendi para resolver as dúvidas que me 

assaltavam, foi uma crítica a Filosofia do Direito, de Hegel...”. E prossegue, no que 

clarifica mais a sua nova conduta diante do mundo marcado por exploração, de um 

lado, passividade, do outro, enquanto os intelectuais e a imprensa se mantêm 

aparentemente neutros, exposto a seguir: 

[...] minhas indagações me conduziram ao seguinte resultado: as relações 
jurídicas, bem como as formas de Estado, não podem ser explicadas por si 
mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito humano; essas 
relações têm, ao contrário, suas raízes nas condições materiais da existência, 



 

 

 

nas suas totalidades... não é a consciência dos homens que determina o ser 
social; ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência 
(MARX, 2008, p. 23). 

 

Masson assevera sobre o materialismo de Marx que: 
 

A obra marxiana é uma pesquisa das relações econômico-políticas, por isso 
Marx dedicou-se ao conhecimento do homem nos planos sociológico, 
econômico e político. O enfoque não é idealista, como fora em Hegel, e sim 
materialista. O materialismo histórico e dialético origina-se dos fundamentos 
metodológicos hegelianos, ou seja, da dialética como método, a qual supera 
a lógica formal por incorporação, portanto, não se reduz à lógica e também 
não se reduz a método de investigação (MASSON, 2007, p.3). 

 

Já no Posfácio do Capital, segundo Masson, 

[...] sem dúvida, é necessário distinguir o método de exposição formalmente, 
do método de pesquisa. A pesquisa tem de captar detalhadamente a matéria, 
analisar as suas várias formas de evolução e rastrear sua conexão íntima. 
Só depois de concluído esse trabalho é que se pode expor adequadamente 
o movimento real. Caso se consiga isso, e espelhada idealmente agora a vida 
da matéria, talvez possa parecer que se esteja tratando de uma construção a 
priori. Por sua fundamentação, meu método dialético não só difere do 
hegeliano, mas é também a sua antítese direta. Para Hegel, o processo de 
pensamento, que ele,sob o nome de ideia, transforma num sujeito autônomo, 
é o demiurgo do real, real que constitui apenas a sua manifestação externa. 
[...] pelo contrário, o ideal não é nada mais que o material, transposto e 
traduzido na cabeça do homem (2007, p.3) 

 

Em acréscimo, a partir da análise direta de duas obras do autor, vemos que ele 

expõe sobre o método: Contribuição à Crítica da Economia Política e Capital. A 

seguir, faremos uma análise do método, principalmente a partir das lutas, da produção 

teórica e dos embates em todos os campos da vida na Europa onde as teses 

marxianas chegaram. Nesse sentido, Netto e Alves informam que: 

Esta pesquisa, de que resultarão as bases de sua teoria social, ocupará Marx 
por cerca de 40 anos, de meados da década de 1840 até a sua morte - e 
pode se localizar o seu ponto de arranque nos Manuscritos econômico- 
filosóficos de 1844 e a sua culminação nos materiais constitutivos d 'O capital 
de Marx, 1994, 1968-1974 (2011, p. 5) 

 

Faz-se necessário realçar o fato de Marx ter sido exilado, perseguido, passar 

dificuldades, viver à procura de um porto seguro, mas sem abrir mão das análises 

sempre constantes, acerca da perversidade que o capital impunha aos trabalhadores 

em todo o mundo. Nesse ponto, caberia dizer que o “mundo” de Marx não é ainda no 

sentido das Américas Latina, Central, do Sul, da África em sua diversidade. 

Assim, vale destacar que no Manifesto (1999, p. 8) já aparecem elementos 

como “os mercados da Índia e da China, a circunavegação da África, a colonização 

da América” como elementos que possibilitaram um novo campo de ação para o 



 

 

 

Capital. Também, a derrocada do feudalismo e a ascensão da sociedade burguesa, o 

que já é um indicativo de que ao redor do mundo os trabalhadores sofrem opressão, 

são expropriados e precisam reagir 

No Manifesto (1999, p. 65) ele traz a máxima: “proletários de todos os países 

uni-vos”, soa uma espécie de lema para o internacionalismo da organização 

trabalhista e da consequente revolução proletária pela derrubada do modelo 

econômico-político sob a égide do capital. Sobre esse aspecto Netto e Alves (2011. 

p.5) acentuam que: 

Cabe insistir na perspectiva crítica de Marx em face da herança cultural de 
que era legatário. Não se trata, como pode parecer a uma visão vulgar de 
"crítica", de se posicionar frente ao conhecimento existente para recusá-lo ou, 
na melhor das hipóteses, distingue nele o "bom" do "mal". Em Marx,a crítica 
do conhecimento acumulado consiste em trazer ao exame racional, tornando- 
os conscientes os seus fundamentos, os seus condicionamentos e os seus 
limites - ao mesmo tempo em que se faz a verificação dos conteúdos desse 
conhecimento a partir dos processos históricos reais. É assim que ele trata a 
filosofia de Hegel, os economistas políticos ingleses (especialmente Smith e 
Ricardo) e os socialistas que o precederam Owen, Fourier et al. 

 

Convém ressaltar uma relação de distanciamento de Marx para com a 

produção teórica que o antecede. E esse “distanciamento” não é uma mera oposição 

ou simples “briga”. Mas um distanciamento quanto à concepção mesma de teoria. E 

Netto e Alves (2011, p. 6) destacam: 

[...] a teoria se distingue de todas essas modalidades e tem especificidades: 
o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto - de sua estrutura e 
dinâmica - tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, 
independentemente dos desejos, das aspirações e das representações do 
pesquisador (NETTO; ALVES, 2011, p. 6). 

 

No que corrobora com o próprio Marx (1968, p. 16), quando afirma: 

 
Meu método dialético, por seu fundamento, difere do método hegeliano, 
sendo a ele inteiramente oposto. Para Hegel, o processo do pensamento [...] 
é o criador do real, e o real é apenas sua manifestação externa. Para mim, 
ao  contrário,  o  ideal  não  é  mais  do  que  o  material  transposto   para   
a cabeça do ser humano e por ele interpretado (MARX, 1968, p. 16). 

 

Nesses termos, convém compreender o que significa abstração para Marx, 

quando se quer entender o seu método e a sua concepção de teoria. Por isso 

insistimos nesta proposição de Netto e Alves (2011, p. 12): 

A abstração é a capacidade intelectiva que permite extrair de sua 
contextualidade determinada (de uma totalidade) um elemento, isolá-lo, 
examiná-lo; é um procedimento intelectual sem o qual a análise é inviável. 



 

 

 

Aliás, no domínio do estudo da sociedade, o próprio Marx insistiu com força 
em que a abstração é um recurso indispensável para o pesquisador. A 
abstração, possibilitando a análise, retira do elemento abstraído as suas 
determinações mais concretas, até atingir "determinações as mais simples". 
Neste nível, o elemento abstraído torna-se “abstrato" -precisamente o que 
não é na totalidade de que foi extraído: nela, ele se concretiza porquanto 
está saturado de "muitas determinações". A realidade é concreta exatamente 
por isso, por ser "a síntese de muitas determinações", a "unidade do diverso” 
que é própria de toda totalidade. 

 

A abstração em Marx se relaciona à competência do sujeito para compreender 

a totalidade, que é dinâmica, por isso, contraditória e precisa, portanto, da mediação. 

Nesses termos, ainda cabe afirmar que o pressuposto teórico para ele passa, 

necessariamente pela construção da metodologia. Mas não de uma mera técnica e, 

sim, de um método para compreender a sociedade, a luta de classes, o valor, o capital. 

Dessa forma, se impõe saber como concebe as Categorias e qual a importância das 

mesmas quando a questão é ler a sociedade burguesa segundo seus meandros, já 

que para ele é, dentre as fases da história a mais complexa. 

Recordamo-nos de Lênin quando diz que Marx não nos deu uma lógica, mas 

compreendeu a lógica do Capital. Ainda expõe que Marx não legou uma simples 

teorização sobre o Capital, mas compreendeu a própria estrutura interna dele e, no 

cotidiano das lutas e dos embates, lançou as bases que gerariam a superação. E a 

dita superação, conforme já afirmamos, passa necessariamente pela contradição 

inerente a realidade do Capital que, “gera os seus próprios coveiros”. 

Podemos encontrar três afirmações de Marx sobre o processo que vai culminar 

na superação da sociedade burguesa. Duas no Manifesto, sendo que a primeira se 

refere ao conflito ou à luta de classes como fundamento da história: “a história de 

todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história da luta de 

classes” (MARX, 1999, p. 7). Por meio dela está posta a compreensão do autor de 

que não é possível haver “acordos”, diálogos entre burgueses e proletários, mas 

ideologização, alienação, exploração. 

Para tanto, no próprio Manifesto (MARX, 1999), conforme afirmado acima 

propõe a “união” entre proletários de todos os países. Uma das afirmações está nas 

Teses Sobre Feuerbach, faz uma crítica àqueles que apenas interpretaram o mundo, 

afirmando que “importa modificá-lo”. Isso pode ser visto na Tese XI: “os filósofos não 

fizeram mais do que interpretar o mundo de forma diferente, importa modificá-lo” 

(MARX, 1999, p. 8). Nessa perspectiva, significa dizer que é clara a convicção acerca 



 

 

 

do que move a sociedade moderno-burguesa, da mesma forma que é claro o que para 

ele importa enquanto práxis emancipatória. 

A partir de agora trabalharemos sobre as Categorias enquanto instrumentos de 

análise, mas também de enfrentamento da realidade. 

 
 

1.2. . As Categorias do método utilizadas na pesquisa 

 
 

Marx não produz uma lógica. No comentário de Lênin, ele compreendeu a 

lógica interna da sociedade burguesa, marcada pela exploração do Capital contra o 

trabalho. E para isso, nestas palavras de Netto e Alves (2011, p. 12) “o objetivo da 

pesquisa marxiana é expressamente conhecer as categorias que constituem a 

articulação interna da sociedade burguesa”. E ele as conheceu de tal forma que as 

‘domina’, no sentido de que as conhece – leia-se que nos Grundrisse e depois, no 

Capital é que Marx desvenda soberanamente a inteligenzia da sociedade burguesa, 

apresentando a melhor organização da produção, na qual todas as organizações das 

fases anteriores da História estão subsumidas – e as cita (trabalho, valor, capital, 

alienação, ideologia). E, como complementação Netto e Alves (2011, p. 12) 

expressam que categorias 

[...] exprimem formas do modo de ser, determinações de existência, 
frequentemente aspectos isolados de (uma) sociedade determinada - ou seja: 
elas são objetivas, reais (pertencem à ordem do ser, são categorias 
ontológicas); mediante procedimentos intelectivos (basicamente, mediante a 
abstração), o pesquisador as reproduz teoricamente (e, assim, também 
pertencem à ordem do pensamento- são categorias reflexivas). Por isso 
mesmo,  tanto  real  quanto  teoricamente,  as  categorias  são   históricas   
e transitórias: as categorias próprias da sociedade burguesa só têm validez 
plena no seu marco, um exemplo: trabalho assalariado (NETTO, 2011, p. 12). 

 

Em vista disso, nota-se que as Categorias são ontológicas, reflexivas, históricas 

e transitórias e dizem de uma determinada sociedade, já que não são extratemporais. 

Portanto, Marx constrói o seu arcabouço categorial com o fito de compreender de um 

ponto de vista material a realidade da sociedade burguesa ou a sociedade na qual ele 

está inserido e da qual se “distancia”. Nessa lógica, compreendemos a expressão 

“distanciar”, não como se afastar, mas como tomada de posição diante da mesma e, 

consequente, compreensão dos elementos que integram suas categorias (capital, 

trabalho, valor, mais valia, alienação, ideologia, etc). E, a partir dessa forma, traduzir 



 

 

 

o que a faz ser como é e apresentar a alternativa à mesma, uma vez que segundo 

ele, nessa engenharia é impossível ver o ser humano plenamente realizado ou senhor 

do processo. 

As Categorias podem ser discutidas a partir da Totalidade, da Particularidade, 

da Singularidade, da Contradição e da Mediação ou vice-versa. Porém, nessa 

questão, expomos o ponto de vista do Método mesmo – é melhor que, ao dispor sobre 

as mesmas, partamos da Totalidade. E Cheptulin (1982, p. 13) esclarece a 

importância das categorias quando queremos compreender a relação entre o 

particular e o geral na tentativa de desvendar a realidade: 

A   definição   da   natureza   das   categorias,   de    seu    lugar    e    de 
seu papel, no desenvolvimento do conhecimento está diretamente ligada à 
resolução do problema da correlação entre o particular e o geral na realidade 
objetiva e na consciência, assim como à colocação em evidência da origem 
das essências ideais e da relação destas últimas com as formações materiais, 
com os fenômenos da realidade objetiva (CHAPTULIN, 1982, p. 13). 

 

Nestas palavras de Cury (1985, p. 35), vejamos: 
 

Na totalidade, cada realidade e cada esfera dela são uma totalidade de 
determinações, de contradições atuais ou superadas. Cada esfera da 
realidade está aberta para todas as relações e dentro de uma ação recíproca 
com todas as esferas do real. Mas a totalidade sem contradições é vazia e 
inerte, exatamente porque a riqueza do real, isto é, sua contraditoriedade, 
escamoteada, para só se levarem em conta aqueles fatos que se enquadram 
dentro de princípios estipulados a priori. A consideração da totalidade sem as 
contradições leva a colocar a coerência acima da contradição. Nesse caso, o 
objeto de conhecimento ganha em coesão e coerência, em detrimento, 
porém, do que há de conflituoso nele. E o privilegiamento da contradição 
revela a qualidade dialética da totalidade (CURY, 1985, p. 35). 

 

A totalidade para a época de Marx se apresentava na sociedade burguesa e se 

estruturava sob a batuta da exploração, por meio da exploração do capital contra o 

trabalho que era mantido em estado de alienação. No que se refere ao nosso tema e 

à nossa pesquisa, podemos falar de uma totalidade vinculada ao capital, mas de uma 

totalidade vinculada à concentração da terra, do poder político e do agronegócio, na 

relação de oposição gerada pelos trabalhadores pela prática da agricultura familiar e 

camponesa, via prática pedagógica da educação do campo. 

Essa relação conflitiva, conforme Marx já afirmava no Manifesto do Partido 

Comunista (1999), é o que gera a possibilidade da negação da afirmação e do 

surgimento – a partir da contradição instalada no seio da totalidade atual – de uma 

nova síntese ou totalidade. Dessa forma, a totalidade do capital instalada no Brasil a 

partir da importação do modelo de política, das relações de apropriação da terra, da 



 

 

 

concentração de riqueza e de renda vem sendo questionada historicamente, tanto 

pelos indígenas, quanto pelos negros, depois os intelectuais, os movimentos sociais 

e populares, no sentido de experimentarmos outras totalidades que não as 

germinadas sob a égide do capital. 

A partir desse argumento pode ser discutida a contradição, enquanto categoria 

plasmada por Marx. Para ele, a contradição tem relação inerente com a totalidade, 

porque sendo marcada pelo movimento, mobilidade e relações sociais entre os 

homens, necessariamente haverá a alteração qualitativa do real, que não pode ser 

concebido enquanto petrificação do real. E quando Marx afirma – conforme acima – 

que é a luta de classes que têm marcado as relações entre as classes na história, faz 

uma análise do conflito como sendo inerente à própria lógica da realidade, já que nela 

“a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante” (MARX, 2001, p.49). 

Na Ideologia Alemã, Marx (2001) faz toda uma discussão sobre as condições 

materiais das passagens de uma fase da história, considerando sobremaneira as 

relações sociais, históricas e da produção material. E Engels, muito mais tarde, na 

História da Família, da Propriedade Privada e do Estado, vai proceder a uma análise 

histórica das relações familiares, da propriedade e de como essas relações 

descambaram no surgimento do Estado. 

Vê-se, assim que a própria história é marcada pela contradição que é inerente 

à realidade mesma da totalidade. Desta forma, é possível afirmar que para Marx, não 

existe totalidade sem contradição, porque o que caracteriza a sociedade enquanto 

totalidade histórica é o movimento, que se assenta na fluidez dessa realidade, 

portanto na fluidez da totalidade. 

A Contradição, inerente à própria realidade da Totalidade, pode ser 

compreendida quando se parte da Matéria - a primeira e mais importante de todas as 

categorias -, porque, na compreensão que Marx e Engels têm da realidade, é da 

matéria, desde a matéria amorfa, passando pelos minerais, pelos vegetais, pelos 

animais e atingido a humanidade e a consciência que se experimenta a contradição. 

E Engels (1982), citando o Fausto de Goethe, revela que “tudo que nasce 

merece perecer”1. Isso, para afirmar a permanente alteração que experimenta a 

matéria e as evoluções todas experimentadas no tempo e no espaço. Segundo o 

 

1 Friedrich Engels, Introdução à dialética da Natureza, editorial avante, edições Progresso Lisboa, Moscou, 1982. 
Texto extraído da nota 13 e 18 não apontando o número de página. 



 

 

 

autor, se dá inclusive por meio de todas essas movimentações quando o macaco é 

transformado  em  homem  e  com  esse,  a  consciência   ̶  que  também  é  uma  das 

categorias do materialismo  ̶  mas que não nos ocuparemos dela nesta oportunidade. 

A Contradição, além de ser inerente a própria matéria e à natureza, ainda é 

inerente à sociedade, porque caracteriza a essência mesma da luta de classes, assim 

como caracteriza a passagem de um modelo de sociedade a outro. Portanto, é preciso 

observar que Engels, na História da Família, da Propriedade e do Estado, ao analisar 

cada um desses estratos mostra tal realidade de forma cabal. Nesta exposição de 

Cury, a Contradição 

 
[...] é  destruidora,  mas  também  criadora,  já  que  se  obriga  à  
superação, pois a contradição é intolerável. Os contrários em luta e 
movimento buscam a superação da contradição, superando-se a si próprios. 
Na superação, a solução da contradição aparece enriquecida e reconquistada 
em nova unidade de nível superior. Cada coisa é uma totalidade de 
movimentos e de momentos e elementos provenientes de suas relações, de 
sua gênese e de sua abertura (CURY, 1985, p. 30). 

 

Como discutir a Totalidade sem ver a contradição quando está em questão a 

realidade, o movimento, a compreensão da matéria e da própria sociedade? Sem a 

Contradição, a própria substancialidade do materialismo histórico-dialético estaria 

comprometida, porque se redundaria numa espécie de materialismo de matriz 

hegeliana ou feuerbachiana, das quais se distanciou significativamente. Assim, 

vinculada a essa categoria está a Mediação, importantíssima no jogo categorial 

marxiano. 

Mediação é muito próxima da contradição, já que por ela é possível lidar com 

os nexos entre realidades, fenômenos e sujeitos. Por exemplo, a categoria Trabalho 

muito cara ao pensamento marxista é mediada com a natureza e tem no humano o 

foco. A natureza que deu origem ao humano é ‘apropriada’ e transformada pelo 

mesmo, gerando a cultura e possibilitando o meio de prover o sustento. Pode-se 

comentar do nexo entre realidade e conhecimento a partir da consciência e da 

representação humana dos fenômenos. Também nestas áreas: antropologia e 

gnoseologia, encontramos a mediação humana, que aproxima e constrói novas 

situações. 

Segundo Oliveira et ali (2015, p.10): 

 
A dinâmica da mediação permite que haja explicitação da relação dialética, 
que articula o particular e o geral, o todo e as partes. Portanto, tal conjuntura 
mostra a necessária relação entre as categorias, de forma que, auxilia na 



 

 

 

compreensão do meio/contexto social e oportuniza a superação dos 
antagonismos de exploração do homem, por ele próprio. 

 

Quando nos reportamos à mediação, nos encontramos – tal qual a contradição 

– no centro mesmo da dialética, a partir do que Marx concebia, como sendo a relação 

entre matéria-natureza-espírito-consciência e outras Categorias. No entanto, 

podemos dizer ainda sobre a Particularidade e a Singularidade, a partir do que 

Cheptulin discute. Essas duas Categorias são importantes na nossa pesquisa e no 

nosso trabalho de conclusão do mestrado em educação, porque nos possibilitam 

declarar a educação do campo na Bahia (particular) e em Ilhéus (Singular), 

especialmente quando discutimos e pesquisamos o Projeto Político Pedagógico da 

Escola de Sambaituba. 

No que se refere à categoria “Particular”, Cheptulin menciona: 

 
Se estudamos um objeto dado, do ponto de vista das categorias de "singular" 
e de "geral", colocamos em evidência, por um lado, as propriedades e as 
ligações de caráter único, próprias somente a esse objeto e, por outro lado, 
as que se repetem e que são próprias a toda uma série de objetos 
(CHEPTULIN, 1996, p. 196). 

 
Nesse caso, quando pretendemos compreender a educação do campo no 

Brasil (Totalidade), considerando as questões relativas as questões materiais, 

políticas, sociais, econômicas (...) na Bahia, com tudo que é próprio, estamos tratando 

da Particularidade baiana da modalidade educação do campo no Estado. Em 

contrapartida, mesmo discutindo e pesquisando a Educação do Campo no município 

de Ilhéus, com sua prática, com sua legislação local, com a formação inicial e 

continuada dos trabalhadores e das trabalhadoras, inclusive questionando as 

condições materiais e as intencionalidades dessa prática educativa, estamos tratando 

da Singularidade. 

Cheptulin, quando quer reforçar a concepção de Particular, versa sobre as 

Sociedades Capitalista e Socialista – tema forte em toda a produção de Marx e Engels. 

Vejamos o que está posto neste trecho de Cheptulin (1982, p. 197): 

Assim, a predominância da propriedade privada na sociedade capitalista e da 
propriedade social na sociedade socialista representa o particular dessas 
sociedades, na medida em que esse traço distingue uma da outra. Da mesma 
forma, a exploração do homem nos países capitalistas e sua ausência nos 
países socialistas é o particular. 

 

Entretanto, é valido informar que há na Bahia uma educação que é 

desenvolvida a partir dos pressupostos do agronegócio, seguindo as Categorias e a 



 

 

 

prática vinculadas ao Capital – capital, lucro, alienação, com seus desdobramentos – 

terra sem movimento, predomínio das máquinas em detrimento da diversidade. Além 

disso, uso exacerbado de agrotóxico com contaminação dos alimentos e poluição do 

solo e das águas e da agricultura familiar, com a sua prática agroecológica, com as 

sementes crioulas, com a concepção de lutas cotidianas. 

Diante disso, percebe-se o objetivo de garantir direitos e construir outros, com 

a garantia de trabalho e emprego para cerca de 75% dos trabalhadores e 

trabalhadoras, ademais de ser responsável por cerca de 80% dos alimentos que são 

disponibilizados. Destarte, inclusive para os cidadãos que atuam no agronegócio, uma 

vez que esses não consomem os produtos originados do monocultivo destinado ao 

comércio exterior. Logo, temos uma particularidade que se bifurca entre os “mundos” 

do agronegócio e da agricultura familiar. 

No nosso entendimento, o geral ou a totalidade, o particular e o singular se 

intercambiam, se exigem, se implicam, embora tenham as suas especificidades. 

Nesse sentido, traz o Singular para o debate. A seguir, Cheptulin faz uma discussão 

sobre o Singular. E salienta que: 

As formações materiais estão em correlação, em interação e modificam-se 
mutuamente.    Essas    modificações    são     próprias     a     cada 
formação  material,  porque  cada  uma  delas  possui  seu  próprio 
ambiente, diferente do das outras, sua própria série de  estados  
qualitativos,  que  diferem  das   séries   anteriores,   e   sua   própria  
história presente nela sob uma forma anulada. Tudo isso condiciona em cada 
formação material a existência de propriedades e ligações que são próprias 
apenas a ela mesma (CHEPTULIN, 1982, p. 194). 

 

Essa característica de cada formação material com o que é próprio dela, 

fortalece a nossa compreensão quanto ao que é específico da educação praticada no 

município de Ilhéus e que é chamada de Educação do Campo. Esse argumento pode 

ser questionado a partir do quanto constatado na pesquisa in loco junto aos 

trabalhadores e trabalhadoras, pais e alunos da Escola Nucleada de Sambaituba. 

Diante disso, Cheptulin (1982, p. 194) afirma que “as propriedades e ligações que são 

próprias apenas a uma formação dada (coisa, objeto, processo) e que não existem 

em outras formações materiais constituem o singular.” 

Estas três Categorias: Singular, Particular e Geral ou Totalidade não existem 

sem se “exigir” e não são independentes uns dos outros. E, se tratando da Educação 

do Campo, não podemos negar que a afirmação acima seja uma espécie de forma ou 

reflexão que se adeque à realidade dessa modalidade de educação, uma vez que ela 



 

 

 

tem no país uma História. Assim, envolve sujeitos em conflito que por meio das suas 

lutas foi produzida uma legislação, com a participação de intelectuais, pesquisadores 

e pesquisadoras no processo. A partir disso, tem sido produzida toda uma literatura a 

qual tenta compreender, justificar e fundamentar esta modalidade, sempre com base 

na Teoria Marxista, que tem na Práxis, na Totalidade, na Contradição, na Mediação, 

na Particularidade e na Singularidade as suas Categorias de análise, sobre as quais 

fizemos as discussões. 

Toda essa discussão nos leva à necessária abordagem acerca da 

emancipação humana, seja na sua relação com a emancipação política, enquanto 

coisa que se dá a partir dos meandros do próprio capital. Também, na superação 

deste modelo político-econômico-cultual-social-ideológico, por meio da sua 

superação, conforme Marx e Engels, Mészáros e outros. 

 
 

1.3. . A emancipação humana na obra de Marx e a superação do Capital 

 
 

 
Todas as lutas travadas e perseguições sofridas, mudanças de habitat e 

discussões realizadas por Marx e Engels – e de modo especial por Marx – tinham 

como foco a superação do capital, coisa que só seria possível e concretizável no 

Proletariado. Para tanto, é preciso compreender o que István Mészáros chama de 

“Para Além do Capital” ou “A Montanha que Devemos Conquistar”. 

Compreender essa discussão só é possível se dermos um passeio pelas obras 

de Marx e Engels e se compreendermos as produções de Mészáros e de outros 

pesquisadores do Materialismo Histórico-Dialético, enquanto críticos do Capital e de 

tudo que ao mesmo está vinculado. 

Entender a Emancipação Humana se faz necessário neste momento da nossa 

produção teórico-prática, porque nos levará, necessariamente, à discussão e à 

constatação de que qualquer educação que se pretenda emancipatória, no âmbito do 

capital não passará de mera reprodução do Capital. Além disso, é importante saber 

que só se fortalece, caso instituições e pessoas que militam na política, na cultura, na 

arte, na economia e noutras temáticas sociais permaneçam fazendo o que fazem a 

partir das Categorias e dos meandros dele. 



 

 

 

 
 
 

 

1.3.1. As formações históricas que culminaram no Estado Moderno e na ideologização 

da classe dominante para oprimir as classes dominadas. 

 
 

Nesta breve exposição faremos uma reflexão sobre as formações político- 

sociais no tempo, considerando, especialmente, a questão da divisão social do 

trabalho, segundo o que Engels afirmou em “A Origem da Família, da Propriedade 

Privada e do Estado” e que, segundo o mesmo, teve embasamento em “O Capital”. 

Após analisar a realidade político-econômica-social sob os gregos, romanos e 

germânicos, ele apresenta três divisões sociais do trabalho. 

A primeira divisão social do trabalho surgiu a partir da domesticação e criação 

de animais. Daí, pastores se destacaram, porque o gado passou a simbolizar certo 

distanciamento do que de comum havia entre os bárbaros, porque além de produzir 

víveres, tinham víveres diferentes: leite, laticínios, carnes, lã, couro de cabra, fios e 

tecidos. Portanto, Engels (1964, p. 174) enfatiza que: 

É verdade que uma habilidade excepcional no fabrico de armas e 
instrumentos pode produzir uma divisão transitória de trabalho. Assim, foram 
encontrados em muitos lugares restos de oficinas para a fabricação de 
instrumentos de pedra, procedentes dos últimos tempos da Idade da Pedra. 

 
Vê-se, assim que o destaque está na criação de gado e que a produção de uma 

diversidade de produtos oriundos da domesticação, criação e zelo para com o gado, 

exigiu habilidades de determinados setores para produzir a variedade de alimentos e 

utensílios os quais serviriam às tribos que trocavam bens internamente. 

Ainda segundo Engels (1964), a produção de alimentos e de utensílios cresceu 

a tal ponto que o gado passou a simbolizar mercadoria, principalmente, porque iniciou- 

se um período de troca entre grupos diferentes: 

A princípio, as trocas se fizeram entre as tribos através dos chefes gentílicos; 
mas, quando os rebanhos começaram pouco a pouco a ser propriedade 
privada, a troca entre indivíduos foi predominando mais e mais, até chegar a 
ser a forma única. O principal artigo oferecido pelas tribos pastoras aos seus 
vizinhos era o gado; o gado chegou a ser a mercadoria pela qual todas as 
demais eram avaliadas, mercadoria que era recebida com satisfação em 
troca de qualquer outra; em uma palavra: o gado desempenhou as funções 
de dinheiro, e serviu como tal, já naquela época. Foi com essa necessidade 
e rapidez que se desenvolveu, no início mesmo da troca de mercadorias, a 



 

 

 

exigência de uma mercadoria que servisse de dinheiro (ENGELS, 1964, p. 
174). 

 

Essa crescente ampliação do poder de diversificar a produção e de ter no gado 

uma mercadoria que servisse como dinheiro se desenvolveram outras competências, 

principalmente, ligadas ao cultivo de hortas, depois de agricultura e de cereais para o 

gado e depois para o homem. 

Engels (1964) afirma que nesse período, certamente idos do fim da Idade da 

Pedra duas importantes conquistas industriais ocorreram: a invenção do tear e a 

fundição de minerais, principalmente, cobre, estanho e bronze. Essa engenharia 

diversa e rica gerou a necessidade de mais mão de obra, o que levou à guerra, sendo 

que os resultados dela, principalmente no que se refere à captura de seres humanos, 

possibilitaram a ampliação de mão de obra com os “despojos” humanos sendo 

escravizados. 

Já a segunda divisão se deu, exatamente com a complexificação da produção 

e com o alto teor da produtividade, com a invenção do ferro e com a fortificação das 

cidades e, com elas, a arquitetura, a criação dos ofícios e das artes. Dessa forma, 

vem a necessidade da ampliação da força de trabalho, acontecimento que levou à 

escravização como algo que vai ser útil na produção mercantil. Dessa divisão social 

do trabalho Engels afirma que: 

A diferença entre ricos e pobres veio somar-se à diferença entre homens 
livres e escravos; a nova divisão do trabalho acarretou uma nova divisão da 
sociedade em classes. A diferença de riqueza entre os diversos chefes de 
família destruiu as antigas comunidades domésticas comunistas, em toda 
parte onde estas ainda subsistiam; acabou-se o trabalho comum da terra por 
conta daquelas comunidades. A terra cultivada foi distribuída entre as famílias 
particulares, a princípio por tempo limitado, depois para sempre; a transição 
à propriedade privada completa foi-se realizando aos poucos, paralelamente 
à passagem do matrimônio sindiásmico à monogamia. A família individual 
principiou a transformar-se na unidade econômica da sociedade (ENGELS, 
1964, p. 177). 

 
Eis que quando o gado, a terra, os escravos e a privatização da vida e dos bens 

aconteceram, a guerra passou a ser um instrumento de domínio e de aumento da 

riqueza. E, ligado a isso vem a construção de muralhas, fortalezas e a criação das 

milícias e dos exércitos profissionais. Assim, o poder passou a ser transmitido com 

base no sangue, o que deu fundamento à monarquia e à nobreza hereditárias. 

Essas realidades trouxeram a terceira divisão que é marcada, segundo Engels 

(1964, 186), por: 



 

 

 

O estágio da produção de mercadorias com que começa a civilização 
caracteriza-se, do ponto-de-vista econômico, pela introdução: 
1. da moeda metálica (e, com ela, o capital em dinheiro), dos juros e da 
usura; 
2. dos comerciantes como classe intermediária entre os produtores; 
3. da propriedade privada da terra e da hipoteca; 

4. do trabalho escravo como forma predominante na produção (ENGELS, 
1964, p. 186). 

 
Essa situação demonstra a criação do estado, enquanto aquele que visa 

proteger a riqueza e a classe que a detém. E Engels (1964, p.186) ainda afirma, 

quando fala do Estado Moderno consolidado sob a batuta da riqueza e do domínio 

das classes abastadas sobre as classes menos abastadas, que: 

Desde que a civilização se baseia na exploração de uma classe por outra, 
todo o seu desenvolvimento se opera numa constante contradição. Cada 
progresso na produção é ao mesmo tempo um retrocesso na condição da 
classe oprimida, isto é, da imensa maioria. Cada benefício para uns é 
necessariamente um prejuízo para outros; cada grau de emancipação 
conseguido por uma classe é um novo elemento de opressão para a outra. A 
prova mais eloquente a respeito é a própria criação da máquina, cujos efeitos, 
hoje, são sentidos pelo mundo inteiro. Se entre os bárbaros, como vimos, é 
difícil estabelecer a diferença entre os direitos e os deveres, com a civilização 
estabelece-se entre ambos uma distinção e um contraste evidentes para o 
homem mais imbecil, atribuindo- se a uma classe quase todos os direitos e à 
outra quase todos os deveres (ENGELS, 1964, p. 187) 

 

Logo, está lançada a base para se discutir sobre a emancipação. E Engels 

(1964, p, 187) afirma que: 

[...] enquanto a classe oprimida, ou seja, o proletariado em nosso caso – 
experiência alemã – não estiver ainda madura para promover ela mesma a 
sua Emancipação, a maioria de seus membros reconhecerá a ordem social 
existente como a única possível e, politicamente, será a cauda da classe 
capitalista. 

 

Mesmo sabendo que Marx discutiu primeiro essas realidades, optamos por 

seguir a linha de raciocínio posta por Engels na obra acima citada e que data de junho 

de 1884, após um ano da morte de Marx. Tal opção, por crermos que essa decisão 

não prejudica o objetivo de discutir a construção histórica do Estado e da Sociedade 

Burguesa que o criou, já que um e outro respondem pelo que é conhecido hoje como 

Materialismo Histórico-Dialético. 

É imprescindível abordar que, quando se pensa na “A Origem da Família, da 

Propriedade e do Estado”, Engels conclui a sua obra fazendo uma crítica à família. 

Isso, por compreender na História, principalmente quando tornou a propriedade algo 

seu, em sociedades intituladas de “defeituosas”, tornando-se a “unidade econômica” 



 

 

 

e que o conjunto dessas famílias foi alçado à condição de burguesia na modernidade, 

controlando o Estado. 

Voltando a Marx, ele discute a emancipação humana na “Introdução à Crítica 

da Filosofia do Direito de Hegel” (1843), na obra “Sobre a Questão Judaica” (1843), 

na “Crítica ao Programa de Gotha” (1875), dentre outras. Nesta investigação, 

destacaremos estas três, começando pela Introdução à Crítica, na qual, mais do que 

na Crítica, Marx radicaliza com a situação de poder na Alemanha e mais ainda, com 

os críticos do establishment alemão. Nesse sentido afirma Marx (2010, p. 146) que: 

A tarefa da história, depois de desaparecido o além da verdade, é 
estabelecer a verdade do aquém. A tarefa imediata da filosofia, que está a 
serviço da história, é, depois de desmascarada a forma sagrada da 
autoalienação [Selbstentfremdung] humana, desmascarar a autoalienação 
nas suas formas não sagradas. A crítica do céu transforma-se, assim, na 
crítica da terra, a crítica da religião, na crítica do direito, a crítica da teologia, 
na crítica da política. 

 

Nessa obra, Marx se propõe a fazer uma crítica impiedosa a tudo que existe e 

o faz, ao questionar a teoria hegeliana da monarquia constitucionalista, na qual esse 

autor afirma que “o estado é a base da sociedade civil”, enquanto Marx, ao contrário 

afirma que “a sociedade civil é a base do estado”. Ainda assim, na Crítica, Marx é 

brando para com o hegelianismo, mas radicaliza na “Introdução” que entra na obra 

como Apêndice. 

Faz uma crítica à incompetência alemã de produzir revolução, mas apenas 

reformas e faz uma reflexão sobre o significado da Reforma Protestante, encabeçada 

por Martinho Lutero e sobre o significado da Filosofia Hegeliana para a libertação do 

país. E Marx (2010, p. 146) afirma neste excerto que: 

Mesmo historicamente, a emancipação teórica possui uma importância 
especificamente prática para a Alemanha. O passado revolucionário da 
Alemanha é teórico – é a Reforma. Assim como outrora a revolução começou 
no cérebro de um monge, agora ela começa no cérebro do filósofo. 

 

E retoma a discussão sobre a precedência da Teoria sobre a Prática na 

Alemanha, quando, para ele, é exatamente o contrário, conforme afirma: 

As revoluções precisam de um elemento passivo, de uma base material. A 
teoria só é efetivada num povo na medida em que é a efetivação de suas 
necessidades. Corresponderá à monstruosa discrepância entre as exigências 
do pensamento alemão e as respostas da realidade alemã a mesma 
discrepância da sociedade civil com o Estado e da sociedade civil consigo 
mesma? Serão as necessidades teóricas imediatamente necessidades 
práticas? Não basta que o pensamento procure se realizar; a realidade deve 
compelir a si mesma em direção ao pensamento (MARX, 2010, p. 146). 



 

 

 

 

A partir dessa convicção de que as necessidades práticas se sobrepõem às 

necessidades teóricas, que a matéria antecede ao pensamento e que, nos dois 

aspectos é preciso radicalizar – ir à raiz – quando a questão é a resolução das 

condições reais, ao invés de permanecer na mera abstração. Nesse contexto, se pode 

observar a afirmação mais radical do texto, quando questiona se a Alemanha, em 

algum momento atingiu a sua emancipação política – que diz ser parcial – e indaga – 

como se estivesse trabalhando o gênero literário diatribe, quando inventa alguém com 

quem estaria dialogando. Tal gênero muito comum nas Cartas Paulinas do Novo 

Testamento – se algum dia o país realizaria uma emancipação universal, ou seja, a 

emancipação humana, conforme abaixo: 

O sonho utópico da Alemanha não é a revolução radical, a emancipação 
humana universal, mas a revolução parcial, meramente política, a revolução 
que deixa de pé os pilares do edifício. Em que se baseia uma revolução 
parcial, meramente política? No fato de que uma parte da sociedade civil se 
emancipa e alcança o domínio universal; que uma determinada classe, a 
partir da sua situação particular, realiza a emancipação universal da 
sociedade tal classe liberta a sociedade inteira, mas apenas sob o 
pressuposto de que toda a sociedade se encontre na situação de sua classe, 
portanto, por exemplo, de que ela possua ou possa facilmente adquirir 
dinheiro e cultura (MARX, 2010, p. 154). 

 

Após lançar a tese da necessária “emancipação humana universal”, projeta um 

trocadilho sobre a Alemanha e a França, vendo na primeira – no que se refere aos 

avanços rumo à emancipação da qual apontamos acima – a negatividade, enquanto 

a segunda, para ele é pura positividade, conforme se verifica na próxima citação 

abaixo: 

 
Na França, basta que alguém  queira ser alguma coisa para que queira    
ser tudo. Na Alemanha, ninguém pode ser nada se não renunciar a tudo. Na 
França, a emancipação parcial é a base da emancipação universal. Na 
Alemanha, a emancipação universal é conditio sinequa non de toda 
emancipação parcial. Na França, é a realidade, na Alemanha, é a 
impossibilidade da libertação gradual que tem de engendrar a completa 
liberdade (MARX, 2010, p. 155). 

 

Essa afirmação evidencia o sofrimento prático-teórico de Marx com uma 

Alemanha em débito com as classes subalternizadas, com a incapacidade para 

realizar a “revolução copernicana” dos avanços em matéria de alteração em relação 

ao Capital. E sentencia, diante de todas as dificuldades vividas pelo país que a 

emancipação humana universal não será possível a partir de dentro do Sistema do 

Capital e se lança a seguinte questão: “onde se encontra, então, a possibilidade 



 

 

 

positiva de emancipação alemã”? A qual responde de forma taxativa, mas sem dizer 

a expressão mesma que engloba as suas convicções. Antes, Marx (2010) descreve 

as condições que deve ter a classe que encabeçará a bendita emancipação, como se 

vê neste fragmento: 

[...]  na  formação  de  uma  classe  com  grilhões  radicais,  de   uma   
classe da sociedade civil que não seja uma classe da sociedade civil, de um 
estamento que seja a dissolução de todos os estamentos, de uma esfera que 
possua um caráter universal mediante seus sofrimentos universais e que não 
reivindique nenhum direito particular porque contra ela não se comete uma 
injustiça particular, mas a injustiça por excelência, que já não possa exigir um 
título histórico, mas apenas o título humano, que não se encontre numa 
oposição unilateral às consequências, mas numa oposição abrangente aos 
pressupostos do sistema político alemão; uma esfera, por fim, que não pode 
se emancipar sem se emancipar de todas as outras esferas da sociedade e, 
com isso, sem emancipar todas essas esferas– uma esfera que é, numa 
palavra, a perda total da humanidade e que, portanto, só pode ganhar a si 
mesma por um reganho total do homem” (MARX, 2010, p. 156). 

 
Nessas adjetivações, a categoria de humanos para a qual Marx (2010) vê o 

enquadramento é o Proletariado, conforme ele mesmo declara neste trecho: 

Quando o proletariado anuncia a dissolução da ordem mundial até então 
existente, ele apenas revela o mistério de sua própria existência, uma vez 
que ele é a dissolução fática dessa ordem mundial. Quando o proletariado 
exige a negação da propriedade privada, ele apenas eleva a princípio da 
sociedade o que a sociedade elevara a princípio do proletariado, aquilo que 
nele já está involuntariamente incorporado como resultado negativo da 
sociedade (MARX, 2010, p. 156). 

 

Vimos que duas categorias combatidas por Marx na sociedade burguesa 

aparecem: a ordem mundial sob égide do Capital e a propriedade privada. Dessa 

forma, se torna evidente, também na “Introdução à Crítica” que Marx tem uma 

compreensão orgânica de toda a realidade que acontece no mundo. E só consegue 

entender a superação desta situação se, e somente se, for com a emancipação 

humana universal e sob a égide do Proletariado. Ou seja, para além da órbita do 

Capital. 

Já em Sobre a Questão Judaica (1843), Marx faz uma crítica contundente a 

Bruno Bauer, um dos irmãos que integram a “Sagrada Família” à qual dedicara a obra 

de mesmo nome. Nessa obra, Marx questiona, dentre outras coisas, o fato de Bruno 

Bauer converter questões sociais em questões religiosas e exigir emancipação 

religiosa como condição para se dar a emancipação política. Além disso, questiona o 

fato de – Bauer – confundir a emancipação política com a emancipação humana, 

porque ao olhar para o homem egoísta, deixa de lado o homem concreto, coletivo. 



 

 

 

Nesse sentido, faz uma análise crítica de determinados artigos da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e de algumas Constituições Americanas, nas quais 

vê a visão de um homem individualista, egoísta, centrado na propriedade e no seu 

desfrute, ignorando totalmente o homem, judeu ou não. E na obra, traz a emancipação 

humana como fundamento do fim do modo de ser sob a égide do Capital, conforme 

se pode ver nesta explanação de Marx (1989): 

Não dizemos, pois, aos judeus como Bauer: não podeis emancipar-vos 
politicamente sem de todo vos emancipardes do judaísmo. Dizemos antes: 
porque podeis emancipar-vos politicamente, sem renunciar por completo e 
de modo absoluto ao judaísmo, é que a emancipação política em si não é a 
emancipação humana. Se desejais emancipar-vos politicamente, sem 
humanamente vos emancipardes, a inadequação e a contradição não reside 
de todo em vós, mas na natureza e na categoria da emancipação política. Se 
vos preocupais com esta  categoria,  compartilhais  o  constrangimento 
geral. Assim como o Estado evangeliza quando, embora seja Estado, adopta 
uma atitude cristã a respeito dos judeus, também o judeu actua politicamente 
quando, embora judeu, pede direitos civis (MARX, 1989, p. 21). 

 
No comentário de Marx, se Bauer permanece na batida de discutir a situação 

da Alemanha apenas com reflexões religiosas ou teológicas, e, se pretende alterar 

substancialmente a vida do povo alemão pensando num ser humano individual e 

egoísta à moda do que a Declaração e as Constituições Americanas preconizam, 

nunca dará o passo em direção ao sujeito concreto e coletivo. Da mesma forma, se 

continuar pensando na alteração do sistema via propriedade privada, jamais poderá 

ver a coletividade incluída numa realidade outra, porque a história da propriedade 

evidencia a ganância, a prepotência e, principalmente, a violência. E para que as 

famílias mantivessem os seus bens, recorreram ao status beligerante como arma 

garantidora de tal status quo. 

Noutro momento da obra, Marx faz uma tríplice citação sobre a emancipação: 

“Toda  a  emancipação  é   uma   restituição   do   mundo   humano   e   das  

relações humanas ao próprio homem”. Com essa afirmação, ele introduz o que 

considera a seguir – por meio das duas outras – a diferenciação entre as 

emancipações política e humana, conforme adiante: “a emancipação política é a 

redução do homem, por um lado a membro da sociedade civil, indivíduo independente 

e egoísta e, por outro, o cidadão, a pessoa moral” (MARX, 1989, p. 30). 

A essa emancipação, Marx (1989) considera que se dá no interior mesmo do 

Modelo político-econômico vinculado ao Capital, tempo em que advoga, como 



 

 

 

condição necessária para a realização de um novo amanhecer o que ele chama de 

emancipação política, exposta neste trecho: 

A emancipação humana só será  plena  quando  o  homem  real  e  
individual tiver em si o cidadão abstracto;  quando  como  homem  
individual, na sua vida empírica, no trabalho e nas suas  relações 
individuais, se tiver tornado um ser genérico; e quando tiver reconhecido e 
organizado as suas próprias forças (forces propres) como forças sociais, de 
maneira a nunca mais separar de si esta força social como força política 
(MARX, 1989, p.30). 

 

Assim, o autor não chega a se referir ao Proletariado como a categoria 

realizadora da emancipação humana, mas a concepção apresentada está no mesmo 

sentido dado na “Crítica da Filosofia do Direito de Hegel". 

Veremos também, em István Mészáros a compreensão de emancipação 

humana. E Mészáros, como sabemos é muito próximo de Marx, porque foi discípulo 

e amigo de Luckács, e, na sua vasta obra passeia entre a leitura crítica dos marxismos 

pós Marx, toma posição sobre o socialismo inaugurado no mundo, inclusive, na 

Rússia. Ainda, propõe que “Para Além do Capital” é preciso construir a IV ou a Nova 

Internacional, e faz uma reflexão crítica sobre os desafios dos trabalhadores que 

querem se lançar na luta para instaurar o socialismo, já que erros têm sido cometidos. 

Além disso, no que se refere à questão educacional, propõe uma “Educação Para 

Além do Capital”. 

Em entrevista concedida à Carta Capital em junho de 2011, é adjetivado pelos 

repórteres Matheus Pichonelli e Ricardo Carvalho, como sendo a “metralhadora 

giratória” pelo fato de durante quarenta minutos fazer toda uma digressão sobre a 

situação do mundo. Para isso, é preciso incluir Estados Unidos, Europa, América 

Latina, Mundo Árabe, além de destacar a crise do Capital e a necessária guinada para 

o socialismo, já que no seu entendimento, sob o jugo do Capital é impossível que haja 

futuro e emancipação humana. 

Na entrevista Mézáros (2011), inicia bombardeando os principais líderes e 

instituições mundo afora, conforme se lê adiante: 

Berlusconi é um palhaço criminoso”; “Obama diz que vê a luz no fim do túnel, 
mas não vê que é a luz de um trem que vem em nossa direção”; “A Alemanha 
se engana quando pensa que vive um milagre econômico”; “O partido 
socialista agiu contra os trabalhadores na Espanha”; “Os políticos na 
Inglaterra parecem uma avestruz que insistem em esconder sua cabeça 
debaixo da terra (MÉSZÁROS, 2011, s/p). 



 

 

 

Isso evidencia que a compreensão que tem da realidade do sistema do capital 

pelo mundo é atual e que é contra esse estado de coisas que brada. Na mesma 

entrevista Pichonelli e Carvalho constatam que Mészáros 

[...] vê com desencanto as opções que hoje se apresentam à esquerda, e 
também as manifestações populares que estouraram pelo mundo desde o 
início do ano. O motivo é simples: o discurso funciona, mas a realidade é que 
o sistema capitalista é cada vez mais inviável, com líderes das nações 
buscando mais dívidas para cobrir rombos colossais e a necessidade de se 
produzir cada vez mais num momento de esgotamento de recursos. A 
chamada crise financeira internacional, portanto, não é cíclica, mas estrutural, 

conforme pontua” (PICHONELLI; CARVALHO, 2011, s/p). 
 

É importante que percebamos a toda hora que Mészáros sempre insiste na 

discussão sobre as contradições inerentes ao sistema metabólico do capital, da 

mesma forma que questiona os socialistas ou críticos do Capital mundo a fora em 

duas linhas. Na primeira, segundo Bitencourt (2015, p. 13), observa quatro 

contradições inerentes ao sistema sociometabólico do capital, quais sejam: 

a) o antagonismo entre o capital transnacional”, que atua em escala global, 
mas não possui o seu correspondente político – o Estado global – uma vez 
que as formações estatais constituíram-se em sua forma de Estado-nação 
(MÉSZÁROS, 2015, p. 80-81; 89; 104-106; 108-109); 

b) a produção destrutiva do ambiente natural (MÉSZÁROS, 2015, p. 95; 104; 
111), imprescindível para a reprodução da vida humana; 

c) a incapacidade de responder ao desafio irreprimível da liberação das 
mulheres, da igualdade real, que permanecer estrita às concessões 
formais/legais; 

d) o “desemprego estrutural”, (MÉSZÁROS,2015,p.98) com todas as suas 
mazelas sociais, diuturnamente estampadas nos noticiários, e há muito, 
não só nas periferias, mas no centro do “capitalismo avançado. 
(MÉSZÁROS, 2002, p. 46 - 47). 

 

Diante de tudo que tem produzido na sua histórica leitura acerca das 

contradições do “sistema metabólico do capital”, nosso autor – que hoje tem 87 anos 

é o maior crítico do sistema do capital, assim como reconhece as dificuldades para 

superá-lo, mas vê que é preciso construir as condições. Para tanto, porque as 

experiências de socialismo realizadas, inclusive com a Revolução Russa de 1917 não 

existencializaram o que, de fato significaria outro modo de ser e de viver, para além 

do capital, coisa que é dita em todas as obras – mais de 64 – por ele publicadas e nas 

suas andanças pelo mundo afora. 

A outra crítica que faz é ao movimento internacional da classe trabalhadora. 

Segundo ele, [Mészáros] o socialismo de tipo soviético, seria “um sistema do capital 

pós-capitalista”, já que não aboliu o Estado e que não gerou o que na Crítica ao 



 

 

 

Programa de Gotha é chamado “de cada qual, segundo a sua capacidade; a cada 

qual, segundo as suas necessidades”, marca maior das condições de superação do 

Capital sócio-metabólico (MARX, 2000, p. 26). 

E Mészáros, como Marx, segundo Bitencourt (2015, p. 13): “reafirma a radical 

proposição marxiana da necessidade de realizar uma revolução social, como condição 

para erradicar, superar o sistema de exploração do homem pelo homem”. Desse 

modo, podemos ver que na extensa obra meszariana, não há espaço para tergiversar 

sobre alternativas que não seja a superação do sócio-metabolismo do capital, via 

socialismo, mas sem repetir os erros e os vícios das experiências que se disseram 

socialistas pelo mundo afora, mas que não passaram de simples reprodução da 

estrutura do capital, ainda que com uma pretensa leitura pós-capitalista. 

Dessa sorte, compreendemos que com as primeiras discussões sobre o que 

Mészáros entende por emancipação humana, possamos fazer o salto no próximo 

capítulo da nossa dissertação, momento em que apresentaremos a realidade da 

Educação do Campo no Brasil, focando na singularidade (Ilhéus). Também, se é uma 

educação que tem em vista a emancipação humana e se por meio dela é possível que 

os sujeitos que vivem nos espaços campesinos locais conseguem ou conseguirão ir 

além do base. 



 

 

 

 CAPÍTULO II 

 
 

A REALIDADE DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL A PARTIR DA DÉCADA 

DE 1990 

 
 

É de conhecimento público que a Constituição Federal de 1988 passou por um 

processo anterior à sua publicação, marcado pelas lutas ideológicas entre as diversas 

tendências que compunham o processo constituinte. Além das lutas oriundas da 

sociedade civil organizada, demandando os parlamentares que elaboravam o projeto 

de Constituição, para que na mesma fossem garantidos direitos dilapidados pelos 

Governos Militares, durante os mais de 20 anos que reduziram o país a um ambiente 

de estado de exceção. 

Não por acaso, o jurista Fábio Konder Comparato (2013), ao comemorar os 25 

anos da nossa Carta Constitucional falou de um “verso e reverso” constitucional, 

exatamente porque no seu bojo, estavam assegurados os direitos fundamentais. E no 

artigo 6º, os “direitos sociais”, dentre eles, a educação – o que ele chama de “verso” 

– enquanto no “reverso” coloca a falta de regulamentação de pressupostos básicos, 

como o “imposto sobre as grandes fortunas”, a efetivação dos direitos a terra e ao 

território dos povos tradicionais, a reforma agrária, dentre outros direitos. 

Nesta parte da nossa dissertação nos ocuparemos da discussão sobre a 

realidade da educação do campo no país (totalidade), na Bahia e em Ilhéus 

(particularidade) e na Escola Nucleada de Sambaituba – situada na Região Norte de 

Ilhéus e que é considerada escola destinada aos sujeitos que vivem nos espaços 

rurais da municipalidade (singularidade). Também, faremos uma discussão a partir da 

análise documental, da legislação específica sobre a temática em estudo e, quando 

discutirmos a singularidade da educação do campo na Escola Nucleada, partiremos 

para o Estudo de Caso, tendo como foco o Projeto Político-Pedagógico da mesma, 

com o fito de investigar se o mesmo atende e responde às especificidades da 

educação do campo. 



 

 

 

2. Educação do Campo no Brasil: territórios em disputa a partir da década de 1990 

 
 

Vamos partir da afirmação de Godoy (2009) quando diz que o país, embora 

sendo eminentemente agrário, os governantes não levaram a realidade educacional 

dos camponeses a sério até a década de 30 do século XX, quando foi promulgada a 

Constituição de 1934. Ainda assim, o que nos faz trazer a sua constatação são os dois 

motivos que o referido autor apresenta para confirmar o que constata: “uma cultura 

política fortemente alicerçada numa economia agrária com base no latifúndio e no 

trabalho escravo e o descaso, por parte dos dirigentes com a educação destinada aos 

camponeses” (GODOY, 2009, p.160). 

Essa convicção de Godoy (2009) é lastreada numa realidade histórica de que 

o nosso país começa com uma luta inglória, já que os donatários, sesmeiros, coronéis 

são premiados com terra. Também, premiam os políticos com a manutenção do status 

quo para que os últimos, ao legislar, devolvam “o mimo” com outros “mimos”, a 

exemplo de leis e regulamentações em geral que mantenha as coisas como estão. 

De outro modo, é por causa de uma compreensão desse tipo – o de que a 

propriedade privada, inclusive a da terra só beneficia a quem tem, a quem pode e a 

quem governa. Nesse sentido, Marx (2001) faz duas afirmações: uma delas diz 

respeito a luta contra toda forma de idealismo e de dogmatismo, que petrificando a 

realidade na ideia e no dogma, abdica de travar as lutas em busca da transformação 

da realidade. 

Para tanto, em A Ideologia Alemã (2001, p. 30) questiona os hegelianos de 

direita e até mesmo em Feuerbach 

[...] as premissas de que partimos não são bases arbitrárias, dogmas; são 
bases reais que só podemos abstrair na imaginação. São os indivíduos reais, 
sua ação e suas condições materiais de existência, tanto as que eles já 
encontraram prontas, como aquelas engendradas de sua própria ação. Essas 
bases são, pois, verificáveis por via puramente empírica (MARX, 2001 p. 30). 

 

Nesses termos, podemos dizer que, ainda que vivêssemos sob a égide da 

concentração de terra, de saber e de poder, muitos se conformaram com o status quo 

estabelecido desde os tempos coloniais, sem descer ao chão da realidade para alterar 

o quadro. E, a partir daí, construir melhores condições de vida num país em que existe 

“topo e base” da pirâmide. E tudo isso baseado na concentração de riqueza e de 



 

 

 

pobreza, e até de miséria. Nesse contexto, que vem um brado de Marx, como pode 

ser visto a seguir: 

A teoria materialista de que os homens são produtos das circunstâncias e da 
educação e de que, portanto, homens modificados são produtos de 
circunstâncias diferentes e de educação modificada, esquece que as 
circunstâncias são modificadas precisamente pelos homens e que o próprio 
educador precisa ser educado. Leva, pois, forçosamente, a divisão da 
sociedade em duas partes, uma das quais se sobrepõe à sociedade (como, 
por exemplo, em Robert Owen). A coincidência da modificação das 
circunstâncias e da atividade humana só pode ser apreendida e 
racionalmente compreendida como atividade transformadora (MARX, 1999, 
tese III,p. 5). 

 

É a partir de convicções que discutimos a educação destinada aos povos do 

campo no intercurso de um país “agrário-exportador” que vai do século XVI até inícios 

do século XIX, para “urbano-importador”, que tem relação com o desenvolvimento 

industrial e com a necessidade de mão de obra nas grandes cidades. Assim, somos 

chamados a discutir e reagir a todo tipo de leitura meramente figurativa, sem tocar no 

âmago do problema. Afinal, queremos compreender o que se deu e se dá com a 

educação no país, seus meandros, a situação de oportunidades e de falta de 

oportunidades com base na rigidez do estrutural e no alívio da crítica a partir de 

idealismos. 

Nesse caso, quando nos lançamos na compreensão do significado da 

educação para os sujeitos que vivem nos espaços campesinos na atualidade, o 

fazemos a partir das condições reais e com propósitos inspirados no que foi posto nas 

Teses III, da “atividade transformadora”. Afinal, a situação de opressão dura séculos, 

e, só a partir da década de 80 do século XX em diante é que o povo, enquanto 

movimentos sociais “se levanta”. 

Voltando ao que se constrói a partir da Constituição Federal de 1988 quanto à 

democratização do país, Leinecker e Abreu (2012, p.10) afirmam que: 

Em meados dos anos 80, por meio da participação popular, busca-se uma 
redemocratização no país, com garantia de direitos e conquistas de espaços 
que assegurem o direito de expressão. A Constituição de 1988 possibilita a 
participação dos sujeitos na elaboração de políticas públicas, incluindo a 
educação e traz um marco significativo para a qualidade da educação 
(LEINECKER; ABREU 2012, p.10). 

 

E para justificar a sua convicção, citam o artigo 205 da Carta Magna, in verbis: 

 
A educação  é  um  direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 



 

 

 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

 
Ora, além de trazer o dispositivo acima, fruto da disputa e da pressão oriunda 

das bases sociais, o que, de fato se pode abstrair do espírito da Carta Constitucional 

de 1988, quando o tema é a Educação do Campo e com ela as questões vinculadas 

a terra, meio ambiente, cultura, investimentos, dentre outras questões? Nesse caso, 

as autoras trazem o artigo 1º do texto constitucional, in verbis: 

A  República  Federativa  do  Brasil,  formada  pela   união   indissolúvel  
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: I- A soberania; II- a 
cidadania; III- a dignidade da pessoa humana; IV- os valores sociais do 
trabalho   e   da   livre   iniciativa;    V-    o    pluralismo    político.    
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição 
(BRASIL, 1988). 

 

Caberia perguntar sobre a materialidade e a efetivação desse artigo, uma vez 

que as condições materiais, sociais, políticas e econômicas mudaram pouco quando 

olhamos o país antes desse Diploma. Nessa perspectiva, entendemos o que quer 

dizer Comparato (2013, p. 8), quando diz que a democracia no Brasil é uma espécie 

de oligarquia, travestida de nova roupagem ou democracia, sem, entretanto, 

acontecer a passagem material deste conteúdo, sendo um mero jogo do capitalismo, 

na passagem a seguir: 

Quando, finalmente, a ideia democrática perdeu sua conotação subversiva, 
na segunda metade do século XIX, os ideólogos do capitalismo lograram 
impor mundo afora uma grande, impostura: revestir o tradicional regime 
oligárquico (no exato sentido aristotélico de soberania dos ricos) com a 
moderna roupagem da assim chamada democracia representativa. Ora, 
como bem advertira Rousseau, se toda soberania é inalienável, daí se segue, 
como lógica conclusão, ser ela igualmente insuscetível de representação. 
Quando o povo delega a representantes o exercício do poder supremo, ele o 
está ipso facto alienando verdadeira soberania política – nunca é demais 
insistir – não se confunde com a função de governar. Ela consiste, 
essencialmente, no supremo poder de controle político, pela fixação das 
grandes diretrizes de atuação a que devem submeter-se os governantes, com 
a sua consequente responsabilização e destituição em caso de 
descumprimento das diretrizes fixadas pelo povo(COMPARATO, 2013, p. 8). 

 
E Comparato, ainda, radicaliza neste sentido, informando que 

 
[...] a  característica  própria  do  poder  capitalista  consiste  em  
permanecer sempre oculto, ou dissimulado sob aparências enganosas. O 
capitalismo adapta-se, assim, a regimes aparentemente democráticos, ou 
mesmo a quaisquer ditaduras, desde que o poder econômico dos grandes 
empresários e proprietários gozem de liberdade para atuar na sombra 
(COMPARATO, 2013, p. 7). 



 

 

 

 

Nesse ponto de vista, podemos dizer que avançamos muito, mas não sem 

concessões ao capital. E é importante que se afirme que a nossa “abertura” para a 

“nova República” foi algo que se deu por meio de muita resistência e em consequência 

de derramamento de sangue, dos exílios, das mortes, assim como se deu a partir do 

esgotamento do modus operandi dos militares, quando o “mundo se abria” para novas 

realidades. Só que o essencial – concentração de terra, concentração de riqueza, 

proteção do Estado para com os abastados, educação para os filhos das elites – não 

sofreu alterações significativas. 

De outro modo, importa destacar as lutas dos Movimentos Sociais no Brasil 

com diversas bandeiras. Sobre isso, Santos (2013, p. 35), quando discorre sobre o 

caminho percorrido pelos movimentos sociais no Brasil, aponta três vertentes, a saber 

[...] a da inviabilidade de constituição de qualquer consciência cidadã 
(Gilberto freire e Oliveira Viana); da necessária ruptura política com essa 
ordem social para que o país pudesse ter um projeto nacional de 
desenvolvimento (Caio Prado Júnior); e que sugere a constituição de um 
bloco nacional-industrializante, como fator exógeno à modernização do 
mundo rural (SANTOS, 2013, p. 35). 

 

Para explicar essas vertentes, Santos (2013) se apropria de dados produzidos 

pela CPT (Comissão Pastoral da Terra) Nacional, em 2012, nos quais o Órgão fala 

das diversas lutas travadas pelos movimentos sociais entre os séculos XVII e XX. 

Nesse cenário, por conta do nosso propósito, realçaremos os dados apresentados 

sobre o século XX, evidenciando que as lutas tiveram diversas direções e partiram 

das ideologias diversas, mas sempre em prol de um país que levasse em 

consideração os brasileiros e as brasileiras. Vejamos então que disse Santos (2013, 

p. 37): 

Lutas da classe operária por melhores salários e condições de vida; lutas por 
legalizações e normatizações pelo Estado; lutas sociais do campo: boias- 
frias, ligas camponesas...; lutas... pela educação formal; lutas e movimentos 
nacionalistas (Amazônia, petróleo); lutas populares por meio de consumo 
coletivos; lutas das classes populares e média por moradia; lutas pela 
mudança do regime político; lutas sociais do campo; lutas por questões 
ambientais; lutas de movimentos de etnia; lutas cívicas (movimento 
estudantil, impeachment); movimentos de gênero e de idade.. 

 

Embora haja essa diversidade de Movimentos e de lutas reivindicatórias, sendo 

que muitas vezes havia isolamento ou desentendimento quanto aos rumos das 

referidas lutas, temos que admitir certa concentração. Isso, no sentido de que a grande 

pauta era construir um país a partir dos processos democráticos, participativos e que 



 

 

 

houvesse a inclusão e que fossem levadas em conta as vozes dos “de baixo”. E, se 

retomarmos o que disse Comparato sobre a “concessão capitalista” quando a questão 

era a democracia, no nosso entendimento, era exatamente isso que os movimentos 

sociais no país questionavam, ainda que com bandeiras diversas e com metodologias 

diversas. 

Os Movimentos Sociais vinculados à questão da Educação do Campo, por 

exemplo, não se limitaram a pautar apenas a educação. Mas, o fizeram com olhar no 

processo, já que, em muitos momentos restou claro que não se ‘muda o mundo’ 

apenas por meio da educação. É nesse sentido que evidenciaremos o movimento 

gerado em torno da educação a partir da década de1990. 

Marcoccia e Polon (2014, p. 3) trazem essa tônica quando tratam dos 

movimentos sociais do campo e destacam que: 

A luta dos movimentos sociais de trabalhadores do campo tem por objetivo a 
transformação das condições de vida da população do campo, abordando a 
reforma agrária, as políticas públicas e a expansão dos direitos humanos. 
Porém, não é uma transformação que parte das demandas impostas pelas 
esferas governamentais para os povos do campo, acontece a partir das 
demandas e necessidades da prática social dos trabalhadores do campo 
(MARCOCCIA; POLON, 2014, p. 3). 

 

E apresentam como uma das bases o I Encontro Nacional de Educadores da 

Reforma Agrária (ENERA), e, a partir dele, a criação do Movimento Nacional em torno 

da educação do campo, conforme a seguirem Marcoccia e Polon (2014): 

É dessa concepção que nasce a educação do campo, que tem como meta 
principal a luta desses trabalhadores para a construção de um modelo de 
educação que considere a sua realidade e interesses, valorizando os 
diferentes “grupos identitários” e a sua produção da existência. Essa 
concepção começa a ser sistematizada em meados da década de 1990, com 
o primeiro Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma 
Agrária (I ENERA), e em 1998, na primeira Conferência Nacional por uma 
Educação Básica do Campo. É nesse contexto que emerge o Movimento 
Nacional em torno da questão da Educação do Campo no Brasil 
((MARCOCCIA; POLON, p. 4, 2014). 

 

O Movimento Nacional originado desta mobilização vai incidir sobre as ações 

de Estado e de Governo a partir da primeira década dos 2000, ainda sob o governo 

de Fernando Henrique Cardoso, quando é construída a matéria prima (Parecer 36/01) 

do que será a Resolução 01/02, que “Institui Diretrizes para a Educação Básica do 

Campo”. Observemos que nesta introdução é posta uma linha de argumentação que 

retorna à década de 1990, conforme se lê abaixo (BRASIL, 2002): 



 

 

 

O Presidente da Câmara da Educação Básica, reconhecido o modo próprio 
de vida social e o de utilização do espaço do campo como fundamentais, em 
sua diversidade, para a constituição da identidade da população rural e de 
sua inserção cidadã na definição dos rumos da sociedade brasileira, e tendo 
em vista o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 -LDB, na Lei 
nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e na Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 
2001, que aprova o Plano Nacional de Educação, e no Parecer CNE/CEB 
36/2001, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 12 de 
março de 2002 (BRASIL, 2002). 

 

O texto evidencia que mesmo sob um Governo reconhecidamente neoliberal e 

representante dos interesses do Capital Internacional entre nós – basta ver o 

contingente de privatizações operadas sob a égide do governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC). Nesse âmbito, – as pautas dos movimentos sociais já avançam em 

organismos de controle social, a exemplo do Conselho Nacional de Educação e da 

Câmara de Educação Básica. 

Nessa Resolução já avançamos – devido às lutas organizadas dos movimentos 

sociais do campo - em relação à simbologia e ao conteúdo da educação que era 

concebida e destinada aos sujeitos que vivem historicamente nos espaços 

campesinos, na Lei 9.394/96, por exemplo. Enquanto no artigo 28 da mesma lei se 

fala de “meio rural”, “população rural” e de “vida rural” e, somente isso, nas palavras 

de Munarim (2016, p. 1), em que expõe a “educação básica do campo” (introdução), 

“de identidade”, de “reconhecimento do modo de vida próprio”, como mostra este 

excerto: 

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios 
dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência 
e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de 
projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade 
social da vida coletiva no país (RESOLUÇÃO CNE/CEB 01/02, artigo 2º). 

 

No que se refere ao Governo Lula – que hoje é analisado, inclusive pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), como um governo tímido no 

tocante à reforma agrária, ao imposto sobre as grandes fortunas, sobre a 

progressividade fiscal e tributária, dentre outros temas. O referido governo foi 

denominado por Santos (2016) de “(neodesenvolvimentista”), o qual, na compreensão 

da referida autora significa que ao mesmo tempo em que distribui benefícios sociais 

para as classes menos abastadas, garante o superávit primário para o pagamento das 

dívidas internas e externas, sem questionar o teor e a legitimidade das mesmas. 



 

 

 

Além disso, dá incentivo ao sistema financeiro, subsidia a indústria, deixando 

de recolher impostos, taxas e contribuições desses setores para fazer caixa e manter 

o governo solúvel. Também, é criada a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD), que depois é transformada em SECADI, devido 

a inclusão por meio da qual são implantados projetos e programas que caminham na 

direção da efetivação do que é normatizado na Resolução 01/02, principalmente, as 

temáticas da diversidade indígena, quilombola, da Educação de Jovens e Adultos. 

Essas questões vão à linha das ações de governo e das normas de órgãos de 

controle como o Conselho Nacional de Educação - CNE. Mas, os Movimentos Sociais 

continuam a atuar, seja por meio das mobilizações, como o “abril vermelho”: as 

ocupações, as marchas, as manifestações, além dos momentos de formação local, 

estadual e nacional. Para tanto, convém destacar que os Movimentos Sociais do 

Campo se constituíram em movimentos em luta permanente no sentido de efetivar os 

direitos já conquistados, mas ampliando as batalhas para a conquista de novos e mais 

significativos direitos. 

Temos também as Conferências de Educação a nível municipal, territorial, 

estadual e nacional, que dão margem para os debates que vão nortear os Planos 

Municipais, Estaduais e Nacional de educação. Essas Conferências mobilizaram 

milhares de pessoas em todo o país, culminando nas Conferências Nacionais, 

momento em que há os embates a partir das lógicas que integram os debates. 

Ainda podemos mencionar a criação de várias instâncias vinculadas às lutas 

dos Movimentos Sociais, expostas abaixo: 

• Encontro Nacional dos Educadores da Reforma Agrária: 1997 e 2015. 

• Fórum Nacional da Educação do Campo que substituiu a Articulação Nacional 

por uma Educação do Campo. Se fizéssemos um quadro sinótico sobre a Carta 

de fundação deste Fórum em 2010 e a situação da educação mostrada pelo 

mesmo em 2012, veríamos similaridades entre as lutas que foram encadeadas, 

apesar dos “avanços” conquistados com muitos enfrentamentos a partir de 

mobilizações locais, regionais, estaduais e nacionais. 

Dentre esses, podemos pontuar a invasão do território da agricultura familiar 

pelo território do agronegócio; migração campo-cidade; desarticulação entre os 

movimentos sociais quanto às bandeiras de luta – principalmente, com a chegada de 

governos ditos de “esquerda” ao poder – arrefecimento da trajetória de demarcação 



 

 

 

de terras indígenas e titulação de territórios dos remanescentes de quilombo 

fechamento de escolas do campo de forma absurda. 

Do contrário, sobre esse item, a Pesquisa do Fórum Estadual de Educação do 

Campo/Ba em 2016, quando do lançamento da ação contra o fechamento das escolas 

do campo no Estado mostrou que: 

De acordo com o Censo Escolar do INEP, em 1997, ano de criação da 
‘Articulação Nacional por uma Educação do Campo’ e que coincide com o 
período em que a nova LDB (Lei 9.394/96) passou a vigorar, existiam 137.599 
escolas de Educação Básica no meio rural brasileiro. Em 2014, o número de 
estabelecimentos de ensino nesta área geográfica reduziu-se para 67.541, 
significando o fechamento 70.058 escolas no campo. Neste intervalo de 
tempo, enquanto o meio urbano teve um crescimento significativo no número 
de escolas em todos os subníveis da Educação Básica, passando de 87.921 
para 121.132 (um crescimento de 37,77%), no meio rural o decréscimo foi de 
50,91%. Quando se considera o caso dos Anos Iniciais, os índices são mais 
alarmantes. Na área urbana, houve um crescimento significativo, passando 
de 31.942 para 61.489; entretanto, no meio rural, este número caiu de 
122.691 para 60.103, expressando a extinção de 51.08% das escolas neste 
subnível de ensino (Fórum Estadual de Educação do Campo/Ba, 2016). 

 

É preocupante o dado de vários organismos vinculados à luta por uma 

educação do campo que considere os sujeitos do campo e suas culturas, sua 

diversidade que, em 2017, já tenhamos 45 mil escolas do campo fechadas em 10 

anos. Vejamos: 

 
Para tratar da temática “Conjuntura da Educação Brasileira: Situação, 
Contradições e Tendências Atuais”, é necessário, inicialmente, considerar 
dados da conjuntura nacional einternacional e, recuperar na história os 
determinantes que fazem da Educação do Brasil, uma das com os piores 
Índices Educacionais, quando comparada a outros países que compõe a 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), os 
determinantes do fechamento de aproximadamente 45 mil escolas do campo, 
nos últimos dez anos(TAFFAREL E MUNIRAM, 2015) e, os determinantes do 
analfabetismo funcional que a classe trabalhadora está sujeita a partir da 
qualidade da Educação Básica atual e, das relações capital- 
trabalho(TAFARELL, 2017, p. 12). 

 
Dessa situação, podemos dizer que em matéria de Legislação, e por pressão 

dos movimentos sociais e dos pesquisadores e das pesquisadoras, podemos citar a 

Resolução 02/08, o Decreto 7.352/10 e a Lei 12.960/14, sobre os quais trataremos 

abaixo, mas de modo individualizado. 

Portanto, destacamos o fato de que muito se disse (Fórum Nacional de 

Educação; Fórum Estadual de Educação) até pouco tempo (2015 e 2016) que o 

contingente de escolas do campo fechadas no país era de 37 mil. E isso foi afirmado 

em vários eventos e posto em vários textos. E, se em 2017, logo nos primeiros meses 



 

 

 

já temos a informação (TAFFAREL, 2017) de que são 45 mil o número de escolas 

fechadas, nos parece que faltava atualizar os dados. Ou se tratava de desencontro 

entre as pesquisas? 

Não se trata de quantas foram fechadas (37 ou 45 mil). Trata-se, sim, da 

violência que é praticada contra sujeitos que vivem nos espaços campesinos, 

principalmente, crianças e adolescentes, que, segundo a Lei 8.069/90 (que cria o 

Estatuto da Criança e do Adolescente), “são pessoas em desenvolvimento” (Artigo 

6º). Além desse aspecto, é de se destacar, ainda o fato de que por meio dessa prática, 

resta claro que a lógica é a do esvaziamento dos espaços campesinos por governos 

estaduais e municipais, segundo uma lógica vinculada a opção de governo por 

priorizar o capital. 

Nesse sentido, Taffarel e Munarim (2015, p. 3) fazem uma crítica ao lema do 

segundo Governo Dilma, que, no dizer dos pesquisadores, adota a prática e o discurso 

privatista, obedecendo a lógica do capital: 

O slogan do governo federal “Pátria Educadora” está em prática e nos resta 
perguntar: que educação é esta que nos coloca submissos à lógica perversa 
do capital e à sua irracionalidade com lucros, lucros e mais lucros em 
detrimento da vida humana  digna  e  de  um  projeto  de  nação  que  
supere o capitalismo? Que educação é essa que exige da classe trabalhadora 
que pague o ônus de uma crise que não foi ela que gerou (TAFFAREL; 
MUNARIM, 2015, p. 3). 

 

Taffarel e Munarim (2017) seguem discutindo sobre o fechamento das escolas 

do campo, e apresentam significado ontológico da educação para a emancipação 

humana – sobre esse tema discutimos no Capítulo 1desta dissertação, quando 

trabalhamos sobre o referencial teórico Marxista, já que em Marx “emancipação 

política e emancipação humana” são assuntos chave. Isso, porque para Marx, a 

primeira se dá no âmbito da Revolução Burguesa, enquanto a segunda, só se dará 

‘para além do modelo político-econômico do capital - e para os processos cidadãos 

da presença dos sujeitos no mundo. Vejamos: 

Considerando que a Educação tem sua especificidade e natureza delimitada 
ontologicamente nos fundamentos e princípios que possibilitam nos 
tornarmos seres humanos, fechar escolas representa um violento ataque à 
própria humanização da população da nação brasileira. Configura-se um 
crime contra uma nação e sua classe trabalhadora, em especial aos povos 
do campo, florestas e águas (TAFFAREL; MUNARIM, 2015, p. 5). 

 

Assim, esses autores radicalizam, dizendo que fechar escolas, principalmente 

no campo, “é um ataque à própria humanização da população brasileira”. Mas, 



 

 

 

afirmam que é preciso mobilização para ser vedado o simples libelo em fechar, diante 

do que apresentam a Lei 12.960/14, a qual foi mais uma vitória dos movimentos 

sociais e que se constitui no primeiro Diploma a vedar de forma contundente o puro e 

simples fechamento das escolas do campo. Nesses termos, Taffarel e Munarim 

argumentam – novamente – contra a ação de fechar escolas: 

Contra isso, colocamo-nos com veemência, recorrendo não só a argumentos 
relacionados com a ontologia doser social, da política emancipatória da vida 
humana, quenecessita do acesso permanente à educação escolarizadapara 
o desenvolvimento humano, mas a todo o aparato legal, de direitos, existente, 
para defender a reversão do quadro alarmante de fechamento de escolas e, 
assim, ao invésde as escolas do campo serem fechadas, elas sejam 
instaladas, ampliadas em todos os graus, níveis e modalidades,permitindo o 
acesso de todos os que residem no campo,garantido a permanência, o 
percurso educativo com qualidade e a conclusão exitosa da escolarização até 
o seu mais elevado patamar(TAFFAREL E MUNARIM, 2015, p. 5). 

 

Apresentam, então, o texto da Lei, que, segundo os mesmos, se deveu à ação 

da Comissão Pedagógica Nacional (CPN) do PRONERA, ao denunciar a violência e 

até mesmo o crime do fechamento exacerbado de escolas do campo: 

Art. 1º- O art. 28 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único: Art. 28. Parágrafo único. O 
fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido 
de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino,que 
considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a 
análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade 
escolar (BRASIL, 2014). 

 
A partir desses argumentos de Taffarrel e Munarim (2017), constatamos que 

quando a sociedade civil organizada e articulada, principalmente, os Movimentos 

Sociais lutam pela educação do campo, a realidade muda. Ainda que seja por meio 

das ocupações, das manifestações, do protocolamento de documentos, por denúncias 

feitas junto aos órgãos de controle. Diante disso, Taffarrel e Munarim (2017) abordam 

que: 

Essa lei foi conquistada pelo Movimento Nacional de Educação do Campo, 
com o mote “Fechar Escola é Crime”,e contrariou os interesses de gestores 
locais de educação(estados e municípios). Em geral, esses gestores 
contrariados, como quem faz de conta que não sabe da lei, continuam com a 
mesma prática. E é regra também não cumprirem a lei e dizerem que não o 
fazem por pura incapacidade orçamentária, visto que o custo/aluno/qualidade 
das escolas do campo é mais alto que a média. E na sequência muitos tentam 
convencer o interlocutor – do Movimento Social, quando o diálogo ocorre – 
de que a culpa do crime praticado é do sistema federativo, que impõe aos 
governos locais as obrigações sem a devida cobertura orçamentária 
(TAFFAREL; MUNARIM, 2017, p.41). 



 

 

 

Do ponto de vista da realidade da educação do campo a nível nacional, 

constatamos que há um conflito permanente, circunstância que corrobora com o que 

Marx e Engels afirmaram no Manifesto do Partido Comunista: “é o conflito que move 

a sociedade” (1999, p. 7), porque há territórios em disputa, o do agronegócio e o da 

agricultura familiar. Também, há a clara opção do Executivo e do Legislativo, quando 

projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda à Constituição Federal de 

88 são apresentados e votados para regredir em direitos já firmados, para coibir a 

ampliação dos direitos. Como exemplo disso, a aprovação da “redução de gastos” por 

vinte anos, quando liberam a terceirização, inclusive nas atividades fim, como a saúde 

e a educação, quando se encaminham para reformar a previdência. 

Essa medida que vai fragilizar mais ainda os trabalhadores rurais – cuja 

atividade é insalubre, periculosa e demanda mais esforços do que as atividades 

desenvolvidas pelos trabalhadores urbanos. Ainda, é possível citarmos que há o 

fechamento massivo de escolas no campo, um silêncio e conveniência diante do 

esvaziamento dos espaços rurais, dado ao pouco investimento feito nos espaços 

campesinos por órgãos do Executivo. 

Vê-se, assim que a lógica por meio da qual os sujeitos e a educação do campo 

são olhados é a de que para lá serve qualquer serviço e, se for o caso, é melhor que 

não viva ninguém por lá, para que não seja preciso o serviço. 

Nos próximos diálogos, discutiremos sobre a situação da Educação do Campo 

no estado da Bahia, por conta da lógica seguida pelo Materialismo Histórico-Dialético, 

que impõe a Totalidade, a Particularidade e a Singularidade. Também, abordaremos 

a questão agrária, pois é importante a compreensão sobre a realidade no contexto 

atual do Brasil. Para tanto, é fundamental esclarecer que a Particularidade da 

Educação do Campo no estado será o objeto das nossas discussões. 

 
 

2.1. A questão agrária como base para compreender a realidade brasileira na 

atualidade 

 
 

Como compreender um país como o Brasil, com sua extensão continental, uma 

história marcada pela colonização e por um sistema de donatários, a terra sendo 



 

 

 

doada aos amigos da Corte. Além disso, com a concentração da terra nas mãos de 

famílias tradicionais, regime de escravidão – inicial – marcado pela selvageria, pelo 

ceifamento de vidas e pela exploração da mão de obra – no transcorrer da história 

antiga e recente. 

Caio Prado Júnior (1979) referindo-se a realidade do país pós 1964 e a partir 

do “alinhamento” praticado pelos generais-presidentes, diz que a grande questão 

sócioeconômica do Brasil é a questão agrária: 

Com o fracasso, cada dia que passa mais patente, do pretendido “milagre” 
desenvolvimentista, e já se fazendo percebido, como consequência desse 
fracasso, o fim do negro túnel em que se embarafustara a nação, reabre-se 
a perspectiva para a retomada dos legítimos e fundamentais temas sócio- 
econômicos da política brasileira em que se destaca a QUESTÃO AGRÁRIA 
(PRADO JÚNIOR, 1979, p. 8). 

 

O que se entende por questão agrária, o próprio Caio Prado Júnior (1979) vai 

dizer, ser a relação do homem com a terra e é claro, as questões do uso, da posse e 

da titularidade sobre ela, o que vai passar pelas questões sociais, econômicas, 

culturais. E afirma que: 

Por força da grande concentração da propriedade fundiária que caracteriza a 
economia agrária brasileira, bem como das demais circunstâncias 
econômicas, sociais e políticas que, direta ou indiretamente derivam de tal 
concentração, a utilização da terra se faz predominantemente e de maneira 
acentuada, em benefício de reduzida minoria (PRADO JÚNIOR, 1979, p. 15). 

 

Essa concepção tem relação com o que diz Marx, no seu Manifesto do Partido 

Comunista de 1848, quando vai tratar da submissão do campo à cidade, de países 

ditos subdesenvolvidos aos desenvolvidos. E, é claro, algo que 220 anos antes de 

nós, dar-se-á na Europa, mais especificamente na Alemanha, na Inglaterra, na França 

e países do lado de lá (1999), porque é a minimalização do significado do campo já à 

época, conforme abordado por ele: 

A burguesia submeteu o campo à cidade. Criou grandes centros urbanos; 
aumentou prodigiosamente a população das cidades em relação à dos 
campos e, com isso, arrancou uma grande parte da população do 
embrutecimento da vida rural. Do mesmo modo que subordinou o campo à 
cidade, os países bárbaros ou semi-bárbaros aos países civilizados, 
subordinou os povos camponeses aos povos burgueses (MARX, 1999, p. 14). 

 

Ora, se após a Revolução Industrial vamos ter de um lado a exacerbação da 

exploração da mão de obra urbanizada, por outro teremos um processo de 

concentração de terra, de poder e de saber, mantendo-se essa estrutura. Vale 

informar que não só nos 15 anos decorridos entre 64 e 79, conforme Prado Júnior, 



 

 

 

mas chegando aos nossos dias, só que agora com a polarização entre os territórios 

do agronegócio e da agricultura camponesa; não só pela priorização dos 

investimentos – inclusive governamentais – no agronegócio. Porém, pelo abandono 

dos espaços territoriais rurais –. Nessa situação de abandono quanto à prestação de 

serviços como saúde, educação, previdência, moradia, trabalho, lazer, o que vai 

descambar no esvaziamento que favorece o deserto verde, a morte da cultura e, 

conforme Lima (2007), na conversão do campo em lugar de moradia de idosos, 

aposentados, turistas. 

Nesse sentido, Lima afirma que: 

 
É  esta  facilidade  de  mudança  nas   estruturas   materiais   que   
possibilita grandes transformações no campo e na vida rural, especialmente 
pela via da modernização da agricultura e sua inclusão na lógica da produção 
globalizada (2007, p. 165). 

 

O que Lima afirma acima, quando se pensa em justiça social, em redistribuição 

de renda e riqueza, em vivência e ampliação dos elementos culturais, quando a 

realidade agrária já é marcada pela concentração da terra? E o que significa quando 

pensamos no novo esvaziamento dos espaços do campo – não mais com o objetivo 

de levar a mão de obra para os grandes centros do país, mas com o objetivo de 

esvaziar os espaços do campo para que sejam ocupados e cultivados pelo 

agronegócio na produção de monocultivo de soja, milho, algodão, além, é claro, da 

criação de gado e da substituição das matas nativas por eucalipto? 

A questão agrária nos provoca para uma leitura sobre o rural e o urbano, 

conforme trata o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, um Órgão do 

Governo que é responsável pelos estudos das mais diversas matizes, inclusive sobre 

o tema com o qual nos ocupamos neste momento. Para tanto, ocorre que no texto 

Regiões Rurais 2015 – Relatório Técnico, discorre sobre “tempo lento” e “tempo 

rápido”, sendo que aquele o tempo da natureza, enquanto esse é o tempo das 

máquinas. 

Essa guinada do IBGE para tratar a realidade brasileira a partir do mote 

agroindustrial nos alerta para o que organismos multilaterais como a Organização 

Mundial do Comércio – OMC, o Banco Mundial – BM, o Fundo Monetário Internacional 

– FMI, a União Europeia publicam e recomendam que se pesquise e publique. Isso 

nos mostra que há uma compreensão cada vez mais unívoca em relação território do 

agronegócio, em detrimento da agricultura camponesa, sendo que as consequências 



 

 

 

dessa escolha serão – como já estão sendo devastadoras quando se pensa na 

financeirização dos alimentos, no envenenamento dos solos, dos rios, dos alimentos 

e das pessoas. 

A nossa discussão segue, só que doravante no diálogo entre o que afirma o 

IBGE e nas pontuações feitas por Veiga (2007), Fernandes (2008), Wanderley (2009) 

e Munarim (2016), dentre outros. 

 
 
 

2.2 Rural e Urbano segundo o IBGE e outras leituras a partir do Território da 

Agricultura Familiar 

 
 
 

O Decreto 7.352/10 do Governo Federal que “dispõe sobre a política de 

educação do campo e o PRONERA”, afirma, no artigo 1º, II que a definição do que é 

rural e urbano deve seguir o que é concebido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, in verbis: “escola do campo: aquela situada em área rural, conforme 

definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou 

aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a populações 

do campo”. Assim, o nosso intento é discutir a definição do IBGE, com base em 

autores como Fernandes (2008), Wanderley (2009), Munarim (2016), Veiga (2007), 

dentre outros, por entendermos que a ideologia sustentadora da posição do Órgão do 

Governo Brasileiro seja dos organismos multilaterais. Como exemplo disso, citamos a 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que se 

posicionam favoráveis ao território do agronegócio, caminhando na direção de um 

campo sem gente, sem vida, sem culturas, sem diversidade e sem a ótica do trabalho 

como princípio educativo. 

Entendemos ainda, que tal conceituação de urbano, baseada no IBGE  (2015, 

p. 6) se refere ao “tempo rápido” em oposição ou como superação do “tempo lento” 

das comunidades rurais. Isso favorece a prática de esvaziamento dos espaços 

campesinos e a consequente violência praticada contra aqueles que ainda resistem 

nos espaços apesar da ausência de investimentos e da obrigatória prestação de 

serviços aos mesmos. Também pela omissão do Estado nesses espaços, gerando 



 

 

 

desânimo e desestímulo, além da consequente migração campo-cidade, fenômeno 

presente entre nós. 

Por fim, lincaremos a discussão ao fechamento de escolas do campo no país, 

como parte da estratégia de “esvaziamento” que vem sendo efetivada nas últimas 

décadas. Essa situação se deu em nome do lucro, tendo como consequências 

prejuízos irreparáveis para o meio ambiente e para a humanidade – altos índices de 

agrotóxicos lançados no solo, poluição dos rios, desmatamento. 

 
 
 

 
2.2.1 O conceito de rural segundo o IBGE e as reações dos estudiosos a esse conceito 

 
 

 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE publicou em 2015 o texto 

intitulado “Regiões Rurais 2015 – Relatório Técnico”, a partir do qual, em sua 

apresentação, informa que “tem por objetivo elaborar a divisão regional do Brasil a 

partir da dinâmica geográfica traçada pela produção agroindustrial nacional” (2015, p. 

5). Mas, esclarece que a regionalização visa organizar a compreensão das diferenças 

geográficas do território brasileiro, além da sintonia com as terras legalmente 

organizadas para preservação cultural e ambiental em sintonia com os grandes 

espaços urbanos (IBGE, 2015, p. 5). E, com relação ao espaço rural, vejamos: 

O espaço rural brasileiro já não pode ser mais visto como lugar de tempos 
lentos. As sucessivas evoluções tecnológicas impõem novos ritmos e, até 
mesmo as atividades primárias associadas historicamente ao tempo da 
natureza, há muito estão associadas ao tempo das máquinas (IBGE, 2015, p. 
6). 

 

Nesse contexto, vê-se que há um indicativo de uniformização da compreensão 

e vivência do tempo, mesmo quando é o próprio Instituto que afirma termos 84% da 

população pátria vivendo nas áreas urbanas, enquanto 16% vivem em espaços rurais, 

o que daria cerca de 30 milhões de pessoas. E, se considerarmos a firmação do IBGE 

sobre “diferenças geográficas no território” (2015, p. 5), poderemos constatar que 

somos um “lugar” de tempos diferenciados, porque há ambientes com alta penetração 

da tecnologia e das máquinas, enquanto há lugares em que as mesmas sequer, deram 

sinal. 



 

 

 

Tal diferença é visível entre o território do agronegócio e o território da 

agricultura familiar quando a tecnologia e as máquinas penetram nesses ambientes. 

E, se tomarmos Fernandes (2008) veremos que o conceito de Território deixa de ser 

algo simplesmente geográfico para ser um instrumento para discussão de diversas 

matizes, inclusive, quando se pensa nas políticas públicas em vista do 

desenvolvimento rural. Senão vejamos: 

Nas “abordagens territoriais” predominam análises da dimensão econômica 
e da dimensão social numa acepção de território como uma unidade 
geográfica determinada, quase sempre como espaço de governança. A 
definição de “território” por órgãos governamentais e agências multilaterais 
não consideram as conflitualidades dos diferentes tipos de territórios 
contidos, “território” de um determinado projeto de desenvolvimento territorial. 
Ao se ignorar propositalmente os distintos tipos de território, perde-se a 
multiescalaridade, porque estes territórios estão organizados em diversas 
escalas geográficas, desde a local até a escala internacional. O conceito de 
território passa a ser instrumentalizado para atender aos interesses de 
instituições e expressa então sua mais cara propriedade: as relações de 
poder (FERNANDES, 2008, p. 4). 

 

Fernandes prossegue, ao afirmar que a compreensão do significado de 

território tem ligação direta com o uso da expressão, sempre servindo para o controle 

e o domínio das comunidades rurais por integrantes do agronegócio ou por quem ao 

mesmo está associado. Assim, Fernandes (2008) afirma que: 

É interessante observar que é neste contexto que o conceito de território é 
usado como instrumento de controle social para subordinar comunidades 
rurais aos modelos de desenvolvimento apresentados pelas transnacionais 
do agronegócio. Em suas diferentes acepções, o território sempre foi 
estudado a partir das relações de poder, desde o Estado ao capital, desde 
diferentes sujeitos, instituições e relações. Na essencialidade do conceito de 
território estão seus principais atributos: totalidade, multidimensionalidade, 
escalaridade e soberania. Portanto, é impossível compreender o conceito de 
território sem conceber as relações de poder que determinam a soberania. 
Quando nos referimos ao território em sua multiescalaridade, ou seja em suas 
diversas escalas geográficas, como espaço de governança de um país, de 
um estado ou de um município, o sentido político da soberania pode ser 
explicitado pela autonomia dos governos na tomada de decisões. Quando 
nos referimos ao território como propriedade particular individual ou 
comunitária, o sentido político da soberania pode ser explicitado pela 
autonomia de seus proprietários na tomada de decisões a respeito do 
desenvolvimento desses territórios (FERNANDES, 2008, p. 5). 

 

Diante disso, percebemos que território tem ligação com exercício de poder 

sobre ou contra. No Brasil, a concepção de território envolve dois modelos: o do 

agronegócio e o da agricultura camponesa. Daí, a luta renhida dos integrantes do 

“mundo do agronegócio” é pelo esvaziamento dos espaços do campo para 



 

 

 

proporcionar que o campo ‘morto’ dê vazão às investidas das máquinas e possibilite 

o lucro cada vez maior. 

Munarim, no texto para a Revista Retratos da Escola, publicada pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – alusivo aos “20 anos da 

Lei de Diretrizes da Educação Básica” – LDB, ao refletir sobre a ‘leitura’ do IBGE sobre 

‘rural’ se expressa de forma crítica, exatamente por compreender que o conceito é 

excludente, como mostra este extrato: 

Ademais, se, em vez da exclusão dos que vivem fora do espaço definido 
como urbano segundo o critério do IBGE, usássemos o critério da inclusão 
conceitual das diversas ruralidades efetivamente existentes, consideraríamos 
como rurais. Então, todos os que vivem do trabalho direta ou indiretamente 
relacionado com a terra. Assim, incluir-se-ia toda a população da maioria dos 
municípios brasileiros de pequeno porte. E essa perspectiva, por óbvio, 
ensejaria formas de projetar políticas públicas específicas para o campo 
muito diferente das formas hegemônicas excludentes, baseadas no projeto 
de desenvolvimento capitalista urbano-industrial predador (MUNARIM, 2016, 
p. 496). 

 

Em vista disso, Munarim (2016) se posiciona contrariamente à concepção de 

rural do IBGE, por compreender que unifica a concepção de ruralidade. Ainda, 

segundo esse autor, existem diversas ruralidades, além de colocar na mesma 

classificação municípios de pequeno, médio e grande porte – 5, 10, 20, 80, 100 mil – 

como se o modo de ver, sentir e interpretar a sua pertença fosse o mesmo. Nesse 

sentido Munarim (2016) se expressa contrário deste modo contundente, 

Pelos dados oficiais e critérios do Instituto Brasileiro de Geógrafa e Estatística 

(IBGE), o Brasil rural abriga 16% da população nacional, o que beira os 30 

milhões de pessoas, sendo que, por outros critérios, considerados por 

pesquisadores como mais pertinentes por serem mais racionais e justos. 

Esse contingente seria pelo menos mais que o dobro (MUNARIN, 2016, p. 

495). 

Na trilha de Fernandes (2008) e de Munarim (2016), temos Villa Verde (2004) 

que faz uma reflexão sobre “território, ruralidades e desenvolvimento”, a partir da qual 

afirma que “o rural é mais que o agrário”, porque enquanto se refere de uma produção 

específica, nos convida a ampliação, já que ultrapassa a fronteira agrária tradicional. 

Para a autora, o outro rural sustenta a noção de desenvolvimento e se baseia no 

conceito de territorialidade (VILLA VERDE, 2004, p. 9). 

Ainda afirma que “o rural, além do agrário, ou seja, da economia agrícola, 

envolve quatro dimensões essenciais para a sua compreensão. Tais, como: espacial, 

ambiental, demográfica e cultural”, (Idem, p. 9) sendo que atuam em nível de 



 

 

 

reciprocidade, já que só podem ser compreendidas na interrelação, enquanto são 

experimentadas no espaço e no tempo. 

Wanderley (2009) traz algumas informações sobre esse tema, na linha do 

legislado e das facilidades que os municípios vão encontrar, quando a questão é “ficar” 

com os impostos urbanos, enquanto a União ficaria com os impostos rurais. Segundo 

a autora, a partir da década de 1970, a realidade censitária brasileira sofre uma 

reviravolta, a partir do modelo urbano-importador, em substituição ao outro, agrário- 

exportador. 

Nesse sentido, nota-se um grande número de municípios com menos de 20 mil 

habitantes, e até outros abaixo de 50 mil, que não teriam condições de se sustentarem 

na condição de propriamente urbanos, já que não teriam condições de prover as suas 

populações de certos serviços. Para corroborar com essa afirmação, Wanderley 

(2009) apresenta o Decreto-lei nº 311, de 1938, que impõe condições aos municípios 

para que os mesmos encontrem caminhos que os sustentem enquanto municípios, 

ainda que isso gere mais a urbanização de espaços rurais, inclusive vilas e povoados, 

mesmo que tenham outros ritmos de trabalho e organização das relações sociais. 

Segundo Wanderley (2009), para que uma área rural seja considerada 

“integrada” a um município e o mesmo possa usufruir de todos os benefícios relativos 

a tudo que envolve impostos, taxas e contribuições, precisa, dentre outras coisas, 

fazer benefícios nas localidades que integram o “continuum” rural-urbano. Nessa 

trajetória, a autora traz o “Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, no qual, as ações 

em favor de determinadas localidades e que gerariam ganhos são: 

Art. 32: I “O primeiro associa a condição urbana à existência de 
melhoramentos, mas admite que para ser considerada urbana basta a uma 
zona dispor de pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou 
mantidos pelo Poder Público: I - meio-fio ou calçamento, com canalização de 
águas pluviais; II – abastecimento de água; III – sistemas de esgotos 
sanitários; IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 
distribuição domiciliar; V – escola primária ou posto de saúde a uma distância 
máxima de 3 (três)quilômetros do imóvel considerado (BRASIL, 1966). 

 

Nesse ínterim, temos que considerar que o que leva a uma depredação do 

sentido de rural no país envolve não somente a migração e o inchaço das cidades a 

partir da década de 1970, conforme destacou Wanderley (2009). A partir da mudança 

de paradigma político-econômico pátrio de agrário-exportador para urbano 

importador, mas, aliado a esse fator, temos outros ainda mais sorrateiros, como: a 



 

 

 

revolução científico-tecnológica; o desenvolvimento do agronegócio como instrumento 

de esvaziamento dos espaços campesinos. 

Nesse mesmo raciocínio, a concentração da terra – que no país é fator de 

centralização de poder desde a Colônia se agiganta em tempos recentes. Assim, os 

Governos das últimas décadas do século XX e todos os que assumiram o poder no 

Século XXI, implementaram uma política econômica. Essa situação contribuiu para 

arrefecer a intensidade da efetivação da Reforma Agrária, a qual, se fosse 

implementada, geraria maior distribuição de riqueza e de renda. 

Portanto, é preciso ver que na esfera do Legislativo tem empreendido todos os 

esforços para alterar a Constituição de 1988, no que tange às competências do 

Executivo para demarcar terras indígenas e efetivar o ‘autorreconhecimento’ dos 

territórios de remanescentes quilombolas. Além disso, foram criados dispositivos 

legais para facilitara situação de integrantes do empresariado agrícola e de seus 

associados internacionais vinculados ao Capital. 

Outro ponto a ser questionado é, principalmente, quando a questão envolve 

grandes empreendimentos, como Belo Monte, que devastam áreas rurais e expulsam 

seus habitantes tradicionais, do mesmo modo como geram a síndrome da terra 

arrasada de indígenas. Essa situação é a disputa da qual exprime Fernandes (2008) 

entre Territórios. Tal disputa entre Territórios- o do agronegócio, vinculado ao Capital 

e o da agricultura familiar - Se tomarmos Marx (1991, p. 72) como referência, conforme 

abaixo, veremos que a disputa, ao menos parcialmente, ganhou pelo Território do 

Agronegócio de forma violenta, com apoio da mídia e da política. E a partir dela, vemos 

claramente o que Marx e Engels declaram em “A Ideologia Alemã”, apresenta a seguir: 

[...] as ideias da classe dominante são em cada época, as idéias dominantes; 
isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo 
tempo, sua força espiritual dominante [...]. Os indivíduos que constituem a 
classe dominante possuem entre outras coisas, também consciência e, por 
isso, pensam; na medida em que dominam como classe e determinam todo 
o âmbito de uma época histórica, é evidente que o façam em toda a sua 
extensão e, conseqüentemente, entre outras coisas, dominem também como 
pensadores, como produtores de idéias; que regulem a produção e a 
distribuição das idéias de seu tempo e que suas ideias sejam, por isso 
mesmo, as idéias dominantes da época (MARX; ENGELS, 1991, p. 72). 

 

Nesse excerto, as concepções de rural e de urbano que derivam da leitura feita 

pelo IBGE e as reações dos autores e das autoras apresentados, evidenciam no 

primeiro caso, a defesa das práticas hegemônicas. Já, a outra é reagente a essa 

hegemonia, o que traz à tona as contradições da sociedade capitalista expressas na 



 

 

 

luta de classe, conforme preconizou Marx (1999). Nessas condições, é sempre 

importante ter uma visão do que concebe e faz cada lado da discussão para ver como 

ambas reverberam no território por nós encarnado. E, nesse caso, ficou evidente que 

a leitura de urbano é a que se sobressai, sendo que a de rural passa a ser subsumida 

por continuum ou algo fadado a ser extinto, dado a concepção de que o futuro é 

urbano. 

Na sequência discutiremos as implicações destas concepções em nível de 

totalidade, o território do agronegócio, a leitura do IBGE sobre o rural e o urbano e a 

codificação da compreensão de urbano na legislação pátria. Ademais, a 

particularidade ilheense, principalmente, sobre a realidade do silêncio em relação à 

situação do uso e posse da terra e da nucleação das escolas do campo enquanto 

medida meramente administrativa. 

 
 

2.3 A realidade da Educação do Campo na Bahia: no interregno dos Planos Estaduais 

de Educação de 2001 e 2015 a partir dos movimentos sociais e do Fórum Estadual 

de Educação do Campo. 

A Bahia é um dos maiores estados do país, com 417 municípios, conforme se 

verifica abaixo: 

A Bahia (BA) é um estado brasileiro localizado na região Nordeste e faz divisa 
com os estados de Pernambuco e Piauí, ao norte; com o Tocantins, a oeste; 
com Goiás, a sudeste; Minas Gerais, ao sul; Espírito Santo, a sudeste; e 
Sergipe e Alagoas, a nordeste; Possui uma área territorial de 564.733 km², 
onde habitam pouco mais de 15 milhões de habitantes. A capital é Salvador, 
um dos 417 municípios atualmente estabelecidos (PENA 2017).2 

Ainda encontramos no mesmo site informações sobre a produção e as 

potencialidades: 

A economia da Bahia é baseada na agropecuária, na indústria e no turismo. 
Os principais produtos agropecuários são a soja, a cana-de-açúcar, o cacau 
e a carne de gado bovino. No meio industrial, os seguimentos principais são 
os ramos produtivos químicos, petroquímicos e agroindustriais, com 
destaque para o COPEC (Polo Petroquímico de Camaçari), na região 
metropolitana de Salvador. No turismo, destacam-se as belas praias, dunas 

 
 

2 Graduado em Geografia, escritor no site Brasil Escola, UOL. Disponível em: 
http://brasilescola.uol.com.br/brasil/bahia.htm 

http://brasilescola.uol.com.br/brasil/bahia.htm
http://brasilescola.uol.com.br/brasil/bahia.htm
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e os centros históricos, como a capital baiana e cidades como Ilhéus e Itabuna 
(PENA, 2017). 

 

Não há dúvida quanto ao destaque da nossa Bahia quanto às questões 

culturais, da diversidade e da mística, conforme afirma o Portal: 

A cultura baiana é uma das mais marcantes e plurais do território brasileiro. 
Nela, há uma confluência entre os gêneros de vida europeus, africanos e 
indígenas, constituindo um verdadeiro mosaico étnico e cultural. O estado é 
considerado como um dos principais centros difusores da cultura negra no 
Brasil, sendo a terra natal de atividades como a capoeira e de religiões como 
o Candomblé e a Umbanda, constituintes importantes do patrimônio imaterial 
do Brasil (PENA 2017). 

 

Segundo Wagner de Cerqueira e Francisco (2017), “a maioria da população da 

Bahia é do sexo feminino (51%); os homens respondem pelos 49% restantes. Outro 

destaque da população baiana é que o estado abriga o maior número relativo de 

negros e mulatos do país”. Além disso, é possível afirmar que a população é 

majoritariamente urbana e temos algumas cidades chamadas de “polo” que tem os 

maiores contingentes populacionais, conforme cita Wagner de Cerqueira e Francisco 

no trecho abaixo: 

Assim como nos outros estados brasileiros, a população da Bahia é 
majoritariamente urbana, com cerca de 70% dos habitantes residindo em áreas 
urbanas. Salvador, capital estadual, é a cidade mais populosa da Bahia, com 
2.675.656 habitantes. Outros municípios com grande concentração 

populacional são: Feira de Santana (556.642), Vitória da Conquista (348.718), 
Camaçari (242.970), Itabuna (204.667) e Juazeiro (197.965) (CERQUERA; 
FRANCISCO, 2017).3 

 
Além disso, possui dados relativos ao Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDH, a renda e a pobreza e miséria que preocupam: 

No âmbito socioeconômico, a população da Bahia enfrenta alguns problemas. 

O estado ocupa o 19° lugar no ranking nacional de), estando à frente de todos 

os estados nordestinos, porém, atrás de todos os estados das demais 
Regiões do país. Entre os fatores que contribuem para tal situação estão: a 
taxa de mortalidade, que é de 31,4 para cada mil nascidos vivos, estando 
bem acima da média nacional, que é de 22; o analfabetismo, que atinge 
16,7% dos habitantes; os serviços de saneamento ambiental, que são 
oferecidos para menos metade da população; e cerca de 25% dos baianos 
que vivem com até 1 salário mínimo (CERQUERA; FRANCISCO, 2017). 

 

Quanto ao último dado, relativo à renda, se temos cerca de 15 milhões, com 

25% recebendo um salário mínimo, temos cerca de 3 milhões e 500 mil habitantes 

 

 

3 Autores do site alunos online, UOL. Disponível em: http://alunosonline.uol.com.br/geografia/populacao- 
bahia.html 

http://alunosonline.uol.com.br/geografia/populacao-
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com essa faixa de renda. Por isso, seria interessante sabermos quantas pessoas não 

dispõem de nenhuma renda atualmente. 

Já no quesito desemprego, a Bahia lidera o ranking, apontado no correio 24 

horas, edição do dia, exposto neste fragmento: 

A Bahia atingiu no terceiro trimestre do ano (julho a setembro) a marca de 
15,9% de desempregados. Com isto, passou a liderar (mais uma vez) o 
ranking de desocupação entre os estados brasileiros. Só que desta vez 
atingindo um percentual inédito na série histórica da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), metodologia iniciada em 
2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
O órgão divulgou ontem os dados mais recentes do estudo. O recorde 
anterior, 15,8%, foi registrado pelo Amapá. De acordo com levantamento, a 
Bahia possui 1,151 milhão de desempregados – 22 mil a mais do que valor 
registrado no trimestre anterior, entre os meses de abril a junho. 
A PNAD Contínua também coloca a Bahia como o estado que possui a maior 
taxa de subutilização da força de trabalho do país, 34,1% da sua população. 
O indicador é composto pelo conjunto de pessoas desempregadas, 
subocupadas ou inativas, mas com potencial para trabalhar (a chamada força 
de trabalho potencial). 
Segundo o supervisor de Disseminação de Informações do IBGE, André 
Urpia, o conceito de subocupação é um detalhamento das pessoas que estão 
ocupadas com um viés relacionado à carga horária. 
“Diz respeito às pessoas que trabalham menos de 40 horas, gostariam de 
trabalhar mais horas e estão disponíveis para isso. Ou seja, significa que 
daquele trabalhador não está sendo aproveitada toda a capacidade de horas 
que ele poderia ofertar”. Urpia esclarece que o indicador de força de trabalho 
em potencial diz respeito às pessoas que não buscaram trabalho no período 
em questão, mas gostariam de encontrar emprego e estavam disponíveis 
para trabalhar (MONTANHA; FREIRE, 2017, p.).4 

 

Quando se fala de pobreza, Neto e Alves afirmam que: 

 
A Bahia é um estado demasiadamente pobre e desigual. Considerando a 
pobreza extrema, é o oitavo estado com maior proporção de pessoas vivendo 
nesta condição. É verdade que o estado vem apresentando significativa 
redução no quantitativo de pobres, seja qual for a linha de pobreza 
considerada, especialmente a partir de 2004, assim como os demais estados 
do país. É consenso que essa tendência é fruto de políticas sociais e de um 
bom desempenho macroeconômico recente. Porém, o percentual de pessoas 
que vivem sob o flagelo da pobreza ainda é muito elevado, o que torna 
essencial a busca por respostas que apontem o caminho para sua superação 
(NETO; ALVES, 2011, p 2). 

 

E Neto e Alves seguem informando os dados, só que agora relativos à 

indigência. Neles, o índice de indigência em 2009 era alto. Vejamos: 

A proporção de pessoas em condição de indigência decaiu em 1995, efeito 
do Plano Real, e passou a oscilar entre 22% e 27% até 2004, quando se 
reduziu consideravelmente. A partir daí, manteve a tendência de queda, 

 

4 Colunistas do Correio 24 horas. Disponível em http://www.correio24horas.com.br/single-economia/noticia/bahia- 
e-lider-em-numero-de-desempregados-no brasil/?cHash=7c1c8fd047add0e2f9f4eeeb15fdc0b1 

http://www.correio24horas.com.br/single-economia/noticia/bahia-
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influenciada pelos programas assistenciais introduzidos a partir de 2003. Em 
2009, a proporção de pessoas em condição de indigência correspondia a 
11,2% no estado da Bahia (SEI, 2011). 

 

E quando se trata em indigência, Neto e Alves (2011, p. 2) complementam 

neste trecho: 

Para mensurar a pobreza foram selecionados três diferentes critérios: a) são 
pobres aqueles que vivem com menos do que meio salário mínimo de renda 
domiciliar per capita mensal; b) considera-se em situação de indigência 
aqueles que vivem com renda domiciliar per capita inferior a um quarto do 
salário mínimo; c) consideram-se extremamente pobres, seguindo o critério 
do Banco Mundial, aqueles que vivem com menos do que US$ 1,25 Paridade 
do Poder de Compra (PPC) diários (NETO; ALVES, 1011, p 2). 

 

Se em 2009, eram 11, 2% os indigentes, os números são absurdos. E se 

tomarmos os “territórios de cidadania”, conforme acima nos quatro “territórios de 

identidade”5, tomando a população de cada um deles, haveremos de considerar que 

o estado tem sido incompetente. Além disso, há concentração de riqueza, pobreza e 

de miséria. Essas questões aliadas aos índices de violência, de encarceramento e de 

homicídios de jovens, pretos, periféricos, homens e à péssima prestação de serviços 

nas áreas que envolvem os direitos sociais, conforme determina a Constituição 

Federal de 88, artigo 6º. 

Podemos dizer que há que se reagir diante desse quadro. E nós que atuamos 

na educação do campo e a pesquisamos, sabemos como os sujeitos do campo no 

país, na Bahia e em Ilhéus são atingidos prioritariamente. Diante do descaso, a 

ausência, ao fechamento de escolas e a uma prática educativa que vê apenas na 

escola o fator de atenção para com os estudantes no país e, em especial, nos espaços 

rurais. 

Diante dos dados, tomaremos as análises feitas pelos coletivos vinculados aos 

Movimentos Sociais e a espaços de disputa como o Fórum Estadual de Educação do 

Campo e suas células pelo Estado. Ademais, partiremos do que foi o Plano Estadual 

de Educação que vigorou até 2014 – ainda que seu prazo tivesse expirado  em 2011 

 

 

5Na Bahia a política de organização administrativa já foi organizada a partir de Regiões Econômicas, Regiões 
Administrativas e, a partir de, por Territórios de Identidade, a partir do Decreto 12.354/10, no qual estão os vinte e 
seis Territórios: [1] Irecê; [2] Velho Chico; [3] Chapada Diamantina; [4] Sisal; [5] Baixo Sul; [6] Litoral Sul; [7] 
Extremo Sul; [8] Médio Sudoeste da Bahia; [9] Vale do Jiquiriçá; [10] Sertão do São Francisco; [11] Bacia do Rio 
Grande; [12] Bacia do Paramirim; [13] Sertão Produtivo; [14] Piemonte do Paraguaçu; [15] Bacia do Jacuípe; [16] 
Piemonte da Diamantina; [17] Semiárido Nordeste II; [18] Litoral Norte e Agreste Baiano; [19] Portal do Sertão; [20] 
Vitória da Conquista; [21] Recôncavo; [22] Médio Rio de Contas; [23] Bacia do Rio Corrente; [24] Itaparica BA/PE; 

[25] Piemonte Norte do Itapicuru; e [26] Metropolitano de Salvador”. (Disponível em 
www.seplan.ba.gov.br). 
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– e do ambiente criado para a construção do Plano que passou a vigorar a partir de 

2016, a saber, a Lei 13.559/2016. 

Do ponto de vista da sua organização administrativa, já passou pelas políticas 

das regiões econômicas e regiões administrativas – situação que segue o tempo e o 

modelo de gestão a cada época, assim como o que está sendo produzido 

teoricamente e praticado por governos e empresas. Vale destacar que o estado foi um 

dos primeiros a se organizar administrativamente, tendo em vista a gestão mais 

racional do poder. E atualmente organizada a partir da política dos “Territórios de 

Identidade” conforme Lei 13.214/2014. No artigo 1º e no § 1º estão postos o foco da 

mesma e o conceito de território de identidade neste excerto: 

Art. 1º - Esta Lei estabelece os princípios, as diretrizes e os objetivos da 
Política de Desenvolvimento Territorial do Estado da Bahia, bem como os 
seus espaços de participação social e de relação entre as representações 
dos segmentos da sociedade civil e os Poderes Públicos federal, estadual e 
municipal. 
§ 1º - Para fins desta Lei, entende-se por Território de Identidade a unidade 
de planejamento de políticas públicas do Estado da Bahia, constituído por 
agrupamentos identitários municipais, geralmente contíguos, formado de 
acordo com critérios sociais, culturais, econômicos e geográficos, 
reconhecido pela sua população como o espaço historicamente construído 
ao qual pertencem, com identidade que amplia as possibilidades de coesão 
social e territorial, conforme disposto no Plano Plurianual do Estado da Bahia 
(BAHIA, 2014). 

 

Na Bahia, são 27 Territórios por meio dos quais as políticas indutoras de 

desenvolvimento serão efetivadas e a partir dos quais toda a política de planejamento 

e de orçamento é desenhada. Além de ter os “territórios de identidade”, também temos 

os “territórios de cidadania”, conforme a classificação do Governo Federal explicitada: 

 
Lançado em 2008 pelo Governo Federal, [...] tem como objetivos promover o 
desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania 
por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável 
(BAHIA, 2008). 

Essa Política Federal destaca aqueles territórios onde a pobreza e a miséria 

grassa e para onde serão destinados recursos de forma especial. Na Bahia, os 

“territórios de cidadania” são: Irecê, Velho Chico, Chapada Diamantina, Sertão do São 

Francisco, Sisal, Semiárido Nordeste II, Itaparica PE/Ba, Baixo Sul e Litoral Sul. 

E, como poderemos ver abaixo, a Lei que criou os territórios de identidade na 

Bahia traz alguns objetivos que coadunam e ampliam a política dos “territórios de 

cidadania”, vejamos: 
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Art. 2º - A Política de Desenvolvimento Territorial do Estado da Bahia 
observará os princípios previstos na Constituição Federal e na Constituição 
Estadual, bem como nas normas específicas aplicáveis para garantia do 
desenvolvimento territorial sustentável e solidário, em especial os seguintes 
princípios: 
I - da dignidade humana; 
II - do desenvolvimento sustentável; 
III - da solidariedade; 
IV - da justiça social e ambiental; 
V - da função socioambiental da propriedade; 
VI - da participação social; 
VII - da cooperação (BAHIA, 2008). 

 

Diante disso, podemos afirmar que do ponto de vista do planejamento e da 

legislação – e por que não dizer, da propaganda – os Governos olham para a 

população com responsabilidade e com compromisso. Mas, entre isso e a efetividade 

das políticas há um hiato, principalmente, no que se refere à educação do campo, 

conforme discutiremos a seguir. 

Visitando a página da Secretaria Estadual de Educação, Coordenação de 

Educação do Campo, encontramos o texto seguinte: 

A Educação do Campo, construída num espaço de lutas dos movimentos 
sociais e sindicais do campo, é traduzida como uma “concepção político 
pedagógica, voltada para dinamizar a ligação dos seres humanos com a 
produção das condições de existência social, na relação com a terra e o meio 
ambiente, incorporando os povos e o espaço da floresta, da pecuária, das 
minas, da agricultura, os pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos, quilombolas, 
indígenas e extrativistas” (CNE/MEC, 2002). 
Ao investir na Educação do Campo, a Secretaria da Educação do Estado da 
Bahia assume o compromisso com uma política especifica que possibilite a 
universalização do acesso dos povos que vivem e trabalham no/ do campo a 
uma educação que conduza a emancipação deste segmento da população, 
num diálogo permanente com os movimentos sociais. O foco das ações está 
no enfrentamento de dificuldades educacionais históricas, no processo de 
reconhecimento da identidade das escolas e na construção de um currículo 
que atenda as especificidades dos povos. 
A finalidade da Educação do Campo, portanto, é oferecer uma educação 
escolar especifica associada à produção da vida, do conhecimento e da 
cultura do campo e desenvolver ações coletivas com a comunidade escolar 
numa perspectiva de qualificar o processo de ensino e aprendizagem 
(ONLINE6). 

 

Mas, na prática é outra a realidade. Desse modo, recorrermos aos dados do 

diagnóstico do Plano Estadual de Educação, a educação do campo que encontramos 

na Lei 10.330/06. Nele há uma constatação sobre os dados negativos da população 

que cursa a educação básica no país e na Bahia, como aponta esta passagem: 

Outra questão crucial a ser considerada é o fraco desempenho escolar na 
educação básica, contribuindo para o aumento do abandono e da evasão, o 

 
 

6Disponível em: http://escolas.educacao.ba.gov.br/educacaodocampo1. 

http://escolas.educacao.ba.gov.br/educacaodocampo1
http://escolas.educacao.ba.gov.br/educacaodocampo1
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que demonstra a histórica negação - à população do campo - do direito de 

acesso e permanência na escola (BAHIA, 2006, p. 4). 

No ano de 2004, segundo o Plano Estadual, a partir de dados do INEP e da 

SEC, mostravam que cerca de 1 milhão e trezentos alunos das redes particular, 

municipal, estadual e federal foram matriculados nas escolas situadas nos espaços 

rurais. Os dados podem ser vistos na tabela nº 01abaixo: 

 
 

Tabela nº 01 - Matrícula Inicial - 2004 

Estadual 38.773 

Federal 1.911 

Municipal 1.267.474 
Particular 7.187 

Total 1.315.345 
Fonte: Lei nº 10.330 de 15 de setembro de 2006, p. 45. 

 

 

Se levarmos em consideração o fato de que cerca de 30% da população baiana 

reside nos espaços rurais (IBGE, Censo 2010) e considerando a idade escolar dessa 

população há que se preocupar com os dados acima, porque evidenciam parcialidade 

na oferta de educação. O número de escolas também é apresentado no quadro 

abaixo: 

 
Tabela 02 - Quantidade de Escolas na Bahia 

Estadual 114 

Federal 04 

Municipal 16.250 
Particular 64 

Total 16.432 
Fonte: Lei nº 10.330 de 15 de setembro de 2006, p. 45. 

 

Observando o número de espaços e levando em conta a extensão geográfica 

do estado e a situação administrativa organizada em 27 territórios de identidade7, 

conforme colocado acima, e ainda, o “Regime de Colaboração” posto na Lei 9.394/96, 

veremos que o número de espaços escolares é insuficiente. Sem falar que as 

unidades escolares, existentes nos espaços rurais são anexos, sem condições 

mínimas e que não constam dos dados acima. Estas 114 escolas da rede estadual 

funcionam em áreas urbanas (SANTOS, 2015, p.51). 

 

 

7 Disponível em https://territoriosculturaisbahia.wordpress.com/divisao-territorial/. 
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Se compararmos os dados acima com as informações colhidas por Gilvandete 

Evangelista dos Santos, que fez mestrado sobre a gestão da educação do campo, na 

Bahia, em 2015, constataremos que há claro retrocesso na construção da educação 

do campo no estado. 

Na Rede Estadual de Ensino há 101 escolas legalmente constituídas em 
funcionamento, mas o maior universo atendido concentra-se nos 595 anexos 
que são espaços escolares que funcionam no campo, vinculados 
administrativamente a uma escola da sede ou de um distrito. As informações 
são geradas e mantidas numa escola da sede. Isto significa que o registro é 
gerado e mantido nas escolas da sede, geralmente urbanas. Não há o 
registro do público específico do campo. Sendo assim, se apresenta como 
dificuldade o mapeamento da necessidade de cursos no campo, 
considerando que os alunos do campo estão vinculados às escolas da sede, 
sem a identificação nos registros como alunos do campo (SANTOS, 2015, p. 
51). 

 

Só a afirmação de Santos (2015, p. 54) já nos permite constatar que numa 

extensão temporal de 9 anos a Secretaria Estadual de Educação – SEC-BA fechou 

três escolas – sede, nas quais são mantidos os dados da população do campo que 

verdadeiramente estuda. Ocorre que tais dados são computados como se os alunos 

estudassem nas escolas da sede. E Santos, ainda, traz mais informações sobre a 

qualidade dos 595 anexos das ditas Escolas-Sede, quando comenta que “oferta da 

educação básica e profissional ocorre em anexos da escola urbana, funcionando na 

área rural. Nota-se que a [...] infraestrutura é precária, há precariedade na formação 

dos professores, formas de contratação de pessoal temporárias; e falta de pessoal 

administrativo e de apoio (SANTOS, 2015). 

Esses dados coincidem com a realidade da educação do campo no país, pois 

de acordo com os dados do Ministério da Educação sobre a educação no contexto 

rural brasileiro, 90% dessas escolas – um total de 68.651 unidades – não têm internet. 

A quantidade de unidades de ensino sem energia elétrica no campo chega a 15% 

(11.413 escolas), enquanto 10,4% não contam com água potável (7.950) e 14,7% não 

apresentam esgoto sanitário (11.214). Além disso, apenas 11% das escolas do campo 

têm biblioteca, 1,1% contam com laboratório de ciências e 12,9% apresentam 

laboratório de informática (Online)8. 

 
 

 

8 Dados disponíveis em: http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/22214/escolas-da-zona-rural- 
sofrem-com-infraestrutura-precaria 

http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/22214/escolas-da-zona-rural-
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Voltando ao Plano Estadual de 2006, para ver as projeções para o decênio 

seguinte, encontramos o número seguinte de profissionais por formação que atuam 

no fundamental e Médio: 

 
Tabela nº 03 - Quantidade de docentes por formação que atuam no Ensino 

Fundamental e Médio em escolas do campo na Bahia. 

 Fundamental Médio  Superior 

Rede Incompleto Completo Magistério Outra Licenciatura Sem 
licenciatura 

Estadual 0 0 854 62 582 115 
Federal 0 0 0 03 38 05 

Municipal 330 1.431 41.083 1.613 2.966 626 
Particular 0 07 184 53 117 35 

Total 330 1.438 42.121 1.731 3.703 781 

Fonte: Lei nº 10.330 de 15 de setembro de 2006, p. 45. 

 

 
Necessário se faz trazer esses dados a fim de que possamos comparar o que 

foi projetado em 2006 e o que, de fato foi realizado, agora, em 2017, quando da 

construção do Plano Estadual de Educação que passou a vigorar em 2016. É 

importante que se frise que o próprio Plano Estadual de 2006 já informa que há uma 

situação que pode ser considerada de “educação de má qualidade”. Também é 

preciso definir uma política que dê fim a tal situação: “Essa situação exige a definição 

de uma política de educação que possa intervir nas questões que vêm ao longo do 

tempo contribuindo para a má qualidade do ensino oferecido nas escolas da área 

rural” (BAHIA, 2006, p. 46). 

Em seguida, os responsáveis pela construção do Plano sancionado à época 

pelo então Governador Paulo Souto, projetam as seguintes ações: 

 
a) elaborar, de forma co-participativa, políticas públicas específicas para a 

educação do campo, contribuindo para o desenvolvimento das 

comunidades rurais e a resolução dos problemas da educação e da 

sustentabilidade do homem do campo; 

b) estabelecer os contornos das políticas de educação com base nas 

Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo e 

estimular ações articuladas entre os setores público e privado, os 

movimentos sociais e as organizações não-governamentais; 

c) construir as bases para uma Política Nacional de Educação do Campo 

em todos os seus níveis e modalidades de ensino na perspectiva da 

educação continuada; 

d) fortalecer e ampliar as parcerias do MEC com os segmentos sociais que 

atuam na educação do campo, visando à sustentabilidade e o sucesso 
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das políticas implementadas (Lei nº 10.330 de 15 de setembro de 2006, 

p. 46). 

Ao ver as ações acima, vemos que há uma discrepância entre o projetado e o 

realizado, porque tivemos fechamento de escolas. E o site do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) mostra que só em 2014 a Bahia, “campeã” 

nesse quesito fechou 872, das 4.082, ganhando, inclusive, de Maranhão e Piauí. 

“Dentre as regiões mais afetadas, norte e nordeste lideram o ranking, o Maranhão 

aparece no segundo lugar, com 407 fechadas, seguido pelo Piauí com 377” 

(ONLINE)9. 

Além do fechamento de escolas, temos os espaços rurais sucateados, 

conforme Santos (2015), e que não são olhados do ponto de vista da boa qualidade 

da educação a ser ofertada aos sujeitos de direitos que vivem nos espaços do campo. 

Nisso, o Plano Estadual reconhece que até 2006, 

Apesar do esforço, a escola pública oferecida à população do campo ainda 
hoje apresenta questões graves, que demandam intervenções imediatas: 
• currículo e material didático alheio à realidade do campo; 
• falta de escolas para atender a todas as crianças, jovens e adultos; 
• falta de infraestrutura nas escolas existentes; 
• número significativo de crianças, adolescentes e jovens fora da escola; 
• concentração dos mais altos índices de analfabetismo; 
• professoras e professores com visão de mundo urbano e tradicional; 
• profissionais sem formação mínima e específica para a atividade de 
docência; 
• práticas distantes das necessidades e das questões da agricultura familiar 
alheias, a um projeto de desenvolvimento e estimuladoras do abandono do 
campo por apresentar o urbano como superior, moderno, atraente (Lei nº 
10.330 de 15 de setembro de 2006, p.46). 

 

Ocorre que desde o momento analisado pela autora até a atualidade, as 

constatações acima se agravaram, embora possamos falar do lado da sociedade civil 

que a consciência cívica se articulou. Tal situação, principalmente com o avanço das 

lutas por terra, território, direito à cidade, ocupações de terra, organização de eventos 

como Seminários de Educação do Campo, Congressos, Jornadas, como a de 

Agroecologia, envolvem militantes de diversas regiões do país e até do exterior. 

Além disso, o crescimento de disciplinas e cursos sobre educação do campo 

em universidades, a exemplo da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, da 

Universidade Federal da Bahia, das Estaduais – com exceção da Universidade 

Estadual de Santa Cruz - UESC cujo projeto de criação do Curso de Pedagogia da 

 

9 Disponível em: http://www.mst.org.br/2015/06/24/mais-de-4-mil-escolas-do-campo-fecham-suas- 
portas-em-2014.html: 

http://www.mst.org.br/2015/06/24/mais-de-4-mil-escolas-do-campo-fecham-suas-
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Terra está em tramitação desde 2003. Mas, ainda, não se concretizou enquanto 

política pública de educação do campo para a região. Essas iniciativas denotam a luta 

incessante de pessoas, instituições, coletivos e até órgãos de governos para fazer 

avançar a tão propalada qualidade da educação que é ofertada nos espaços 

campesinos. 

Do lado da sociedade civil organizada, ainda podemos falar da criação do 

Fórum Estadual de Educação do Campo (FEEC) em 1999, que se constituiu como 

coletivo “independente” e se articulou a nível estadual, enquanto instrumento de lutas 

de classe, para que fossem criadas células territoriais por todo o estado. E esse fórum 

interferiu de forma proativa na construção do Plano Estadual de Educação desde 

2014, quando foi lançada a obrigatoriedade de serem construídos os planos 

estaduais, conforme determinado pela Lei 13.005/14: 

Art. 8º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus 
correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em 
lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste 
PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei(BRASIL, 
2014). 

 

Dentre as ações do FEEC/Ba, foi elaborada a proposta de que no Plano 

Estadual fosse garantida uma Meta 21 específica para a educação do campo no 

estado. Esse ocorrido que foi rejeitado sob o argumento de que “iria destoar da 

organização e do formato do Plano Nacional de Educação” e que os Movimentos 

Sociais que integravam o Coletivo estariam com preciosismo. 

Em 2016, quando da Campanha Nacional contra o fechamento de escolas do 

campo, ensaiou uma Carta Aberta ao Governador, aos Prefeitos, ao Ministério Público 

e aos Deputados Estaduais, na qual denunciava o fechamento com o lema: “Fechar 

Escola é Crime!”. Nesse período foi divulgada a Lei 12.960/14, publicada a partir das 

denúncias feitas pela Comissão Nacional do Pronera (TAFFAREL; MUNARIM, 2015, 

p.2 - 7). No texto (que deixou de ser enviado por motivos que não cabem relatar) 

levantou as seguintes exigências que coadunam com o olhar de Santos (2015) sobre 

a situação da educação do campo ainda em 2016. Eis algumas das exigências: 

I.O fim imediato de fechamento aleatório de escolas no campo, com 
proposição de reabrir as escolas que apresentem condições de 
funcionamento e com demanda de alunos; 

II. Controle do Ministério Público da utilização de transporte escolar do campo 
para cidade, sobretudo, do transporte irregular em carros inadequados, com 
ameaça e segurança e a vida dos estudantes; 
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III. Que seja utilizado o CAQ (Custo Aluno-Qualidade) como índice de 
financiamento na educação; 

IV. Fim dos entraves no repasse de verbas para as escolas famílias agrícolas e 
renovação dos contratos com esse tipo de escolas; 

V. Contratação urgente de trabalhadores da educação em todos as funções para 
acabar com o acúmulo de funções e sobrecarga de trabalho do 
professores/as do campo, e fim de escolas unidocentes; 

VI. Fim da prática de lotar professores/as no campo como castigo aos 
adversários políticos e aos profissionais incompetentes e relapsos; 

VII. Desenvolver política emergencial e permanente de construção e 
reestruturação das escolas do campo – ampliação do número de escolas bem 
estruturadas no campo; 

VIII. Desenvolver política de incentivo ao desenvolvimento da agricultura familiar 
(FEEC/Ba, 2016). 

 
Por fim, cabe dizer que até as escolas do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra – MST, existentes na Bahia, que seguem a política da Pedagogia adotada 

pelo Movimento, na relação com os municípios padecem de limitações porque, há 

interferência dos gestores municipais na lógica dos assentamentos. Santos (2013, p. 

101) aborda que em 2009 havia 215 acampamentos e 316 assentamentos da reforma 

agrária em todo o Estado, atingindo 13 Territórios de Identidade, com 403. 516 famílias 

envolvidas e produzindo. É importante destacar, segundo Santos (2013), que o MST 

não segue a lógica da política administrativa do Governo do Estado e, por isso 

organiza suas ações e seus espaços em regionais. 

Já em 2003, segundo a CPT, a realidade da luta pela terra mostrava naquele 

ano, 158 ocupações no nordeste, 97 acampamentos, 19.298 famílias ocupantes e 

19.228 famílias acampadas. Assim, comparando os dados de 2009 em nível de 

estado, com os de 2013, em nível de Nordeste, vemos que a situação evidencia uma 

história de conflitos permanentes e de enfrentamento entre Capital e Trabalho, 

conforme disse Marx em 1848, quando publicou o Manifesto do Partido Comunista. 

A educação do campo na Bahia, pelo visto só avançou quando se comenta das 

lutas organizadas dos Movimentos Sociais, da criação de coletivos de luta, na 

articulação dos Coletivos entre o FEEC e as universidades, na realização de eventos 

de discussão sobre a temática. Da mesma maneira, nos enfrentamentos em torno da 

terra por parte dos remanescentes de quilombos, das 14 nações indígenas situadas 

nos diversos territórios baianos sofrem pressões e descaracterização por parte dos 

ruralistas, a exemplo dos Tupinambás de Olivença-Ilhéus. 

E, em meio a tudo isso, temos “a reforma agrária de consenso”, que é uma 

espécie de pacto entre grandes empresas, integrantes dos Movimentos de Sem Terra 
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no Extremo Sul, com a conivência do Governo da Bahia. Santos (2016), ao concluir o 

Pós-Doutorado traz o que entende pelo termo reforma agrária de consenso: 

Surge das contradições originadas de uma parceria entre os movimentos 
sociais do campo, de cunho progressista (MST, FTL, MRC, APRUNVE, 
FETAG, MLT), o governo do estado da Bahia, de caráter 
(Neo)desenvolvimentista, e as empresas do agronegócio de eucalipto, Fíbria 

S.A. e Veracel Celulose S.A” (SANTOS, 2016, p.4). 
 

Com essa afirmação de Santos (2016), constatamos que a educação do campo 

na Bahia, tanto no que compete ao Estado, quanto ao que diz respeito aos municípios 

ainda caminha lentamente. Tal indício se verifica os diagnósticos feitos em 2006. Já 

em 2015 evidenciam praticamente uma estagnação das ações governamentais, do 

mesmo jeito que constatamos que alguns avanços, se vieram, foram por meio das 

lutas da sociedade civil, mesmo que n’alguns momentos, devamos reconhecer que 

muitas das nossas lideranças abdicaram da ideologia da classe trabalhadora, tanto 

em nível nacional, quanto estadual. E isso se deu, principalmente, nos Governos Lula 

e Dilma em âmbito federal, nos Governos Wagner e Rui Costa e na Bahia. 

Na sequência, discutiremos a realidade da educação do campo no município 

de Ilhéus. 

 
 

2.4 Educação do Campo no município de Ilhéus: um estudo de caso na Escola 

Nucleada de Sambaituba 

 
 

Em Ilhéus, segundo o IBGE (2016), tem um “território de 1.584.693 km²; uma 

população estimada de 178.210 habitantes - enquanto os censos de 2010 e de 2000 

falavam de 184.236 e 224.000, respectivamente -, dista, segundo o Portal da 

Prefeitura Municipal local10, 462 km da Capital. 

Ainda, segundo o mesmo portal, “a história do município se confunde com a 

própria história do cacau”. Nesse ponto, precisamos discutir a realidade da ocupação, 

apropriação e posse da terra e as implicações dessa realidade para a vida dos 

cidadãos, principalmente, quando o tema envolve renda e riqueza, acesso à escola – 

na Sede e nos espaços rurais – e certa “estrutura de castas” – quando falamos de 

castas. 

 

10www.ilheus.ba.gov.br. Acesso em 18/03/2017. 

http://www.ilheus.ba.gov.br/
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Devemos, portanto, lembrar que não é o termo adequado para discutir a 

situação da mobilidade social entre nós, já que se trata da luta de classes, com uma 

consequente mobilidade. Em vista disso, ocorre que se pegarmos os dados 

socioeconômicos do IBGE nos diversos Censos, observaremos que o índice de 

pessoas sem renda e com renda de até ½ salário mínimo tem se mantido por décadas. 

Esse cenário nos leva a fazer a leitura de que dada a petrificação da realidade, 

com imobilidade na situação socioeconômica dos brasileiros, principalmente, dos que 

moram nos espaços rurais, nos morros e nas periferias da cidade, poderemos concluir 

que vivemos numa conjuntura similar à estrutura de “castas” vista na Índia. Desse 

modo, a estrutura social na Índia é marcada pelas presenças das castas, sendo que 

quem pertence a determinada casta, não pode se confundir, nem se misturar com 

outras. Tais como: Brahmanes (pensadores e letrados); Xátrias (guerreiros); Vaixás 

(comerciantes); Sudras (camponeses, artesãos e operários); e os Dalits (os 

intocáveis). 

Mas, voltando à história, principalmente, às bases materiais da formação da 

Região Cacaueira, da qual Ilhéus – junto com Itabuna – é município polo, precisamos 

observar como se desenvolveram as relações interpessoais a partir do uso, ocupação 

e propriedade da terra. Nesse quadro, se constitui em elemento estruturador de todas 

as demais relações ao longo do tempo, inclusive, as que giram em torno das práticas 

educativas, porque traduzem como são as relações de poder, como se dão os conflitos 

e quais as alternativas a tal realidade. 

Por isso, tomaremos como base para a nossa discussão sobre a realidade da 

educação no município, a história das relações a partir da e sob a ocupação da terra, 

com preocupação sobre os sujeitos que viveram e vivem. Pois, para discutir a 

realidade da educação, que é desenvolvida nos espaços campesinos do nosso 

município investigado, precisamos levar tal realidade em conta. 

Santos (2013) afirma que o processo de desenvolvimento capitalista na Região 

Sul da Bahia se deu por meio de “acumulação primitiva de capital, no século XVI, 

desde a colonização portuguesa” (p. 110). Nesse quesito, a autora aborda a Capitania 

Hereditária de São Jorge dos Ilhéus, como: 

O recorte territorial que forma a região Sul da Bahia teve como precursora a 
capitania hereditária São Jorge dos Ilhéus, iniciando-se na foz do rio 
Jaguaribe, na Baía de Todos os Santos, logo abaixo da ponta sul da ilha de 
Itaparica (alto rio Jequitinhonha), entrando pelo sertão de terra firme, e ao 
mar, penetrando 10 léguas (SANTOS apud, FREITAS, 2009, p.134). 
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Santana (2014, p. 3) diz que o desenvolvimento capitalista na referida região 

se deu por meio do plantio da cana-de-açúcar a partir do século XVI, durando até o 

século XVIII. E destaca que houve apogeu, instabilidade e crise na produção do 

açúcar na Região, sendo registrados oito engenhos em 1570, e cinco em 1610, por 

autores diferentes: 

O desenvolvimento da capitania aferiu-se através da expansão dos engenhos 
de açúcar; 1570, Pero de Magalhães Gândavo escreveu o “Tratado da Terra 
do Brasil”, registrando a existência de oito engenhos; no “Livro que dá Razão 
ao Estado do Brasil” (1612), aparecem tão somente cinco engenhos. 
Constata-se uma regressão na dinâmica da capitania, tal estado é imputado 
à agressividade dos índios “invasores” (defesa do território), que atacam e 
destroem engenhos, lavouras, rebanhos e povoações (VIANNA, 1975; 
PRADO JÚNIOR, 1987). 

 

A partir dessa afirmação, se pode ver que desde o início do desenvolvimento 

da Região, temos a gênese dos conflitos, por meio da escravidão dos índios e da sua 

insubordinação. Vale informar que o motivo pelo qual deu início à violenta 

escravização de negros e negras vindos da África, foi por meio das mais violentas 

práticas e com as leituras mais absurdas possíveis. Inclusive, nesse contexto, a de 

que “negros não tinham alma”, e naquela outra, de que “uns nasceram para serem 

senhores e outros nasceram para serem escravos”, retirada do pensamento e das 

teorias de Aristóteles, filósofo grego, nascido em Estagiros, no século IV a.C. (A 

Política, Livros III e VII). 

Sobre este tema – a escravidão – Marcis (2000) na sua “Viagem ao Engenho 

de Santana” diz que esse foi um dos mais promissores, e que ali, inclusive, os negros 

produziram uma Carta. Nesse relato fizeram reivindicações, como: participação nos 

lucros, descansos semanais, direito de comercialização dos alimentos por eles 

produzidos, direito ao lazer e ao culto, que indica a relação conflituosa entre Capital – 

ainda que primitivo – e trabalho – ainda que a partir da mão de obra escrava -. Nisso, 

pode-se ver a atualidade da afirmação de Marx, (1848, p. 7) na qual “a História, 

durante todo o seu desenvolvimento é marcada pelo conflito, pela luta de classes”. 

Até o século XVIII, a cana-de-açúcar reina, mas vem sendo implantadas outras 

culturas, conforme Santana (2014, p. 3), apud Mahony (2007): 

[...] ao longo  do  período  colonial  e  primeiros  dois  terços  do  século  
XIX, a futura região cacaueira da Bahia produzia madeira, aguardente, açúcar 
e produtos alimentícios, principalmente mandioca. A produção supria 
Salvador e uma parcela era exportada para Europa. No século XVIII, os 
jesuítas, autoridades coloniais e imigrantes europeus introduziram a cultura 
do cacau, base para produzir o chocolate. 
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Como vemos, está sendo desenhada a derrocada do ciclo açucareiro e 

chegando a era do cacau, embora houvesse certa diversificação da produção, 

conforme acima. E tudo isso marcado por violências e por resistências. Essas 

situações são decorrentes do quase etnocídio praticado contra os indígenas (cf 

MARCIS, 2004 e Viegas, 2007) e a domesticação e a submissão, além da exploração 

dos “braços”, da intimidade dos negros e negras. 

Segundo Santos (2013) apud Santos (1998, p. 21): 

O homem e a terra puderam harmonizar-se numa formação regional bem 
diferenciada, sendo o cacau como produção agrícola, o responsável pelos 
traços socioeconômicos e psicossociais. Assim, a natureza forneceu o quadro 
e o homem fez o resto. 

 

A grande controvérsia está no fato de que a proclamada “harmonia” destacada 

acima, quando a questão envolve as relações de produção e de crescimento 

econômico na região, há que se questionar tal afirmação. Em virtude disso, Santana 

(2014) relata situações de violência, de exploração da mão de obra, da exploração 

sexual, dos crimes de mando - por meio de jagunços e de pistoleiros. Também, fala 

do “caxixe” - medição fraudulenta de grandes áreas de terra, redundando na expulsão 

sumária dos agricultores estabelecidos no perímetro - e da grilagem - invasão de terra 

devoluta por latifundiários ou coronéis, com o fito de expandir seus espólios -. 

Na realidade, podemos dizer que o sangue, os assassínios, o tráfico de 

influência e os desmandos de todo tipo compuseram o cenário da grandeza e do 

espírito de “Midas” que tomou conta da saga do cacau. Segundo Santana (2014, p. 

5): “O aumento de produção do cacau atrelou-se à ampliação da oferta de força     

de trabalho. A ascensão do cacau acirrou uma forte disputa fundiária no sul da Bahia”. 

Mas, o destaque que nos importa nesta reflexão passa pela compreensão do que 

caracterizou a ocupação municipal até a década de 1990, com relevância para a área 

rural: 

O município de Ilhéus como sede da capitania assume grande área territorial 
da região, integra-se por povoados, vilas e distritos, e registra mais de 80 
aglomerações populacionais no meio rural. A população ilheense, até 1990, 
concentrou-se no interior ou meio rural, fenômeno imputado à pujança da 
cacauicultura, absorvedora de mão-de-obra (SANTANA, 2014, p. 5). 

 

É de se destacar que tanto Santana (2014), quanto Santos (2013), Marcis 

(2004) e Viegas (2007) evidenciam o ambiente conflituoso, violento, de imposição de 

uma ordem baseada nos conluios estabelecidos. Esse ajuste doloso entre coronéis, 
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prepostos de governos, autoridades civis e religiosas com uso de forças paramilitares 

e até militares numa terra em que vigorava o grito mais alto, o sobrenome, a extensão 

de terra e o poder das armas, via jagunços e pistoleiros tende a justificar a ideologia 

da terra sem lei. 

Essa cena é tão forte que Lins (2013, p. 3) cita os sobrenomes que se 

destacaram na antiga Colônia e depois município de Ilhéus: “os Sá, os Homem Del 

Rei, os Adami de Sá, os Lavigne de Lemos, os Cerqueira Lima, os Amaral”. E com 

destaque para o Manuel Misael Tavares da Silva, que, segundo Lins (2013, p. 7) era 

o maior tomador de empréstimo nos bancos que chegaram ao município a partir das 

primeiras décadas do século XX. Além disso, ele se constituiu o maior agiota de todos 

os tempos, quando quadriplicava os juros dos empréstimos aos pequenos produtores. 

E que 

 
[...] se em 1914 possuía cerca de dezoito fazendas e empregava cerca de 
quatrocentos trabalhadores, em 1930 “possuía, além de um banco, milhares 
de ações, inúmeros imóveis urbanos e nada menos que setenta e sete 
fazendas, com um total aproximado de um milhão e trezentos mil cacaueiros, 
produzindo quase sessenta e cinco mil arrobas (LINS, 2013, p. 7). 

 

Contudo, a Região experimenta reações a esse descalabro do poder das 

armas, da tocaia e dos jagunços e pistoleiros, primeiro com a resistência dos 

indígenas, depois dos negros. Por fim, da organização sindical que, tem início no Sul 

da Bahia na década de 1930 do século XX, na antiga Pirangi, com a criação do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E Santos (2013) salienta que houve o surgimento 

de outros instrumentos de luta, como a Central Única dos Trabalhadores, a Pastoral 

da Terra, a Pastoral Rural e a Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), sendo que 

apenas na década de 1980 foi criado o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), que é ligado ao Partido dos Trabalhadores, depois veio o Movimento de 

Luta pela Terra (MLT). 

A situação atual na Região é de decréscimo sócioeconômico, já que ao 

contrário dos idos de 1924 - colheita de 100 mil arrobas de cacau, com o primeiro 

lugar na economia baiana - e dos anos 1980, quando se empregava cerca de 300 mil 

trabalhadores - temos mais de 300 mil trabalhadores desempregados e, por conta 

dessa situação, cresce a presença de assentamentos - cerca de 13 - e de 

acampamentos da reforma agrária e forte migração campo-cidade. 

Compete-nos anotar que as periferias desses municípios, para onde iam os 

trabalhadores vitimados pelas demissões e pelo descaso dos patrões, que, 



78 

 

 

endividados e “quebrados” usavam de todos os artifícios para não garantir os seus 

compromissos trabalhistas com os trabalhadores. Daí, tornaram-se foco de violências 

diversas e do aumento das demandas por políticas públicas. 

Esses movimentos sociais construíram uma agenda de luta pela terra que 

gerou um ambiente de tensão na Região. E, ainda que a crise do cacau tenha 

diminuído o poder aquisitivo, muitos dos antigos coronéis, a empáfia e a falta de 

humildade que imperaram e imperam. Tal proposição impossibilita que se admitam os 

movimentos sociais, principalmente, os que lutam por terra, território e dignidade como 

organizações legítimas, num estado que protege, apoia e sustenta os estratos do 

Capital. E, ainda, insistem em defender a lógica do coronelismo e da manutenção do 

status quo do sangue e da vitimização dos trabalhadores. 

Com a ascensão ao poder do projeto neodesenvolvimentista de Lula - 

continuado por Dilma, setores dos movimentos sociais se renderam aos luxos e as 

benesses do poder. Desse modo, aderindo ao que a Escola de Frankfurt chama de 

“paralisia da crítica” e que Freud chamou de “mal-Estar na Sociedade”, gerando-se 

uma “paralisia da crítica” ou uma “sociedade unidimensional”. 

Segundo Santos, 

 
[...] percebemos que a opção pela política partidária ao invés da luta de 
classes, não contribui para avançar nas conquistas coletivas, tendo os 
movimentos sociais ficado à mercê de pequenas conquistas oferecidas pelo 
capital, apenas para garantir a atenuação dos conflitos de classe, manter a 
desigualdade social e garantir a reprodução de classes sociais de acordo com 
o receituário do sistema capitalista (SANTOS, 2013, p. 13). 

 

É diante desse cenário que nos impulsionamos na discussão “distanciamento” 

que não significa afastamento, mas leitura crítica diante da realidade do uso, posse e 

domínio da terra. Também, um diálogo sobre a realidade para compreendermos e nos 

posicionarmos sobre o tipo de educação que é praticada no município de Ilhéus, 

especificamente quando se trata de educação oferecida aos sujeitos do campo – e 

que é direito deles – que habitam os espaços campesinos no município. 

 
 

2.4.1 A educação do campo ou a educação rural no município de Ilhéus? 

 

Conforme discussão sobre o urbano e o rural e sobre a realidade da terra no 

município de Ilhéus, precisamos trazê-la para a tentativa de compreensão do que, de 
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fato, é a educação que o Sistema Municipal defende. Ademais, como é a oferta aos 

sujeitos que vivem, trabalham, produzem sentido, realizam festas e estudam nos 

espaços campesinos do vasto território ilheense que tem limites com diversos 

municípios regionais. Dentre eles são: Itacaré, Uruçuca, Una, Canavieiras, Itabuna, 

Buerarema, Itajuípe, Coaraci, Gongogi e Aurelino Leal, para os quais têm “perdido” 

alunos, por conta da sua negligência e omissão, muitas vezes deliberadas pelos 

gestores municipais. 

Na sequência, para compreendermos melhor o nosso objeto de pesquisa, 

discutiremos a realidade das 13 escolas Nucleadas, as normas do Executivo, as 

deliberações do Conselho Municipal de Educação, os projetos político-pedagógicos 

desses estabelecimentos. Nesse contexto, é indispensável entender a realidade e a 

necessidade de adequação do quanto preveem a legislação e a literatura afeitas à 

educação do campo. Também, a formação - inicial e continuada dos trabalhadores 

em educação do campo - finalizando com a discussão sobre o Projeto Político 

Pedagógico da Escola Nucleada de Sambaituba. 

O Governo municipal sancionou o Decreto nº 15 de 14 de fevereiro de 2002 

que “Define a Nucleação Administrativa das escolas da Rede Municipal de Ensino 

situadas na Zona Rural”. Por meio desse documento legal, o Governo Jabes Ribeiro, 

representado pela Secretária, Dinalva Mello do Nascimento, afirma que vai “nuclear” 

as mais de 100 escolas, incluindo as salas isoladas, de difícil acesso e das mais 

longas distâncias. Nesse sentido, informa que a nucleação tem cunho meramente 

“administrativo”, sem preocupação com a realidade dos sujeitos que vivem nos 

espaços campesinos do vasto município ilheense. 

Quais seriam as implicações de uma nucleação com fito meramente 

administrativo? Desse modo, Fernandes (2012, p. 246) se refere a “território 

camponês” quando quer referir-se aos espaços de produção agrícola, de cultura, de 

vida, de sentido e de relacionamentos diversos. Portanto, seguindo Fernandes, o 

“território camponês” pode ser entendido enquanto “fração” ou enquanto “unidade”. 

Daí poder ser o sítio, o lote, a propriedade familiar ou comunitária, assim como pode 

ser a comunidade, um assentamento ou até mesmo um município onde predominam 

as comunidades camponesas. 

O referido Decreto municipal cria 13 Nucleações (de escola), que segundo as 

Diretrizes Curriculares, Pedagógicas e Operacionais (2014, p.91) do município, são 
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vinculadas aos 10 distritos que integram o território ilheense, dos quais o referido 

documento base afirma que: 

[...] são compostos por sujeitos que pertencem a estas localidades onde 
convive uma diversidade de povos com vivências campesinas, pois nele 
pode-se encontrar povos que vivem em florestas, áreas de proteção 
ambiental, vilas de pescadores, áreas agrícolas, dentre outros espaços 
localizados em perímetros não urbanos e que são caracterizados como área 
do campo e que precisam ser atendidos no âmbito educacional, onde os 
espaços são distribuídos por Nucleação (ILHÉUS, p. 91). 

 

Os10 distritos, segundo as próprias Diretrizes (2014, p. 89) são: “Aritaguá, 

Banco Central, Rio do Braço, Castelo Novo, Coutos, Inema, Japú, Maria Jape, 

Olivença, Pimenteira e Sede”. Nessa situação, podemos observar que as nucleações 

nem sempre obedecem ao critério geográfico ou geopolítico. Noutras palavras há 

sede de distritos que abrigam salas “isoladas” que não traduzem a “lógica” ou a 

“pertença”. 

Como exemplo a ser citado, temos as “povoações” de Rio do Braço que são: 

“Distância da sede – 29 km. Povoações – Rio do Braço, Banco do Pedro, Ribeira das 

Pedras, Vila Campinhos e Vila Olímpio”. Entretanto, se tomarmos a Nucleada de Rio 

do Braço, veremos que nela não estão as suas povoações, a exemplo de “Vila 

Olímpio”, que integra a Nucleada de Sambaituba. 

É possível observar que Rio do Braço está situado na Estrada de Uruçuca, do 

lado esquerdo de quem segue a Rodovia Ilhéus-Uruçuca, enquanto Vila Olímpio está 

distante da rodovia. Outro exemplo é a escola municipal Aritaguá, que fica a 5 km de 

Ilhéus, pelo lado esquerdo do Rio Almada. Nesse âmbito, vale lembrar as povoações 

das escolas Nucleadas: “Aritaguá, Aderno, Areias, Juerana, Mamoan, Ponta da 

Tulha, Ponta do Ramo, Queimada, Sambaituba, Retiro,Tibina, Urucutuca, Paraíso do 

Atlântico, Verdes Mares, Barramares, Jóia do atlântico e Mar e Sol”(ILHÉUS, lei 

3.629/2015). 

Ainda, nesse contexto das Nucleações, vemos que as “salas isoladas” Tibina e 

Retiro que estão situadas na rodovia Ilhéus-Itacaré, por exemplo, integram a escola 

Nucleada de Aritaguá II, cuja sede fica no km 10 da rodovia Ilhéus-Uruçuca. Porém, 

na prática, essas “escolas isoladas” são administradas pela gestão da escola 

Nucleada de Aritaguá I. 
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Segue abaixo a relação das escolas nucleadas da rede municipal de Ilhéus, 

conforme o Decreto número 15, de 14 de fevereiro de 2002 e Decreto sem número de 

1º de julho de 2002: 

• Areia Branca, cuja sede fica no Sul, a 20 km do Centro; 

• Aritaguá I, que fica na Região Norte, na Ilhéus Uruçuca, cuja Sede está na 

Nossa Senhora das Neves; 

• Aritaguá II via rodovia, margeando o oceano, no sentido Ilhéus-Itacaré; 

• Nucleada de Castelo Novo; 

• Nucleada de Banco Central, cuja sede dista 65 km do Centro; 

• Nucleada de Pimenteira, cuja sede dista 85 km do Centro; 

• Nucleada de Inema, cuja Sede dista 92 km do Centro; 

• Nucleada de Castelo Novo, cuja sede dista 35 km do Centro; 

• Nucleada do Japú, região Sul, cuja sede dista 20 km do Centro; 

• Nucleada de Olivença, ao Sul, cuja sede dista 16 km do Centro; 

• Nucleada do Couto, ao Sul, cuja sede dista 15 km do Centro; 

• Nucleada de Sambaituba, ao Norte, cuja sede dista cerca de 13 km do Centro; 

• Nucleada de Santo Antônio, ao Sul, cuja sede dista 18 km do Centro. 

Se considerássemos as discussões feitas sobre “rural” e “urbano”, ainda 

teríamos muitas escolas Nucleadas, principalmente, nos distritos de Banco da Vitória 

e Salobrinho, já que muitos alunos residem em fazendas próximas às localidades. 

Diante disso, ocorre que se seguem os critérios dos benefícios garantidos pelo 

município, a exemplo de calçamento, água encanada, posto de saúde, dentre outros. 

Nota-se que essa argumentação é muito controversa, pois não leva em consideração 

a identidade e a cultura dos sujeitos que estudam nessas localidades, os quais são 

de maioria camponesa. 

O início e efervescência das discussões sobre a realidade das escolas do 

campo, sua infraestrutura, formação inicial e continuada em educação do campo, a 

urgência de rever seus projetos político-pedagógicos em Ilhéus coincide com a 

realização dos Seminários de Educação do Campo que aconteceram anualmente no 

período de 2009 – 2013, ainda na gestão municipal do então prefeito, Sr. Valderico- 

Newton. Nesse período foi feito um mapeamento da situação das escolas do campo, 

que consta do diagnóstico da educação feito com vistas a integrar as Diretrizes 

Curriculares, Pedagógicas e Operacionais da Educação do Campo de Ilhéus, 
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sancionada sob a Lei 3.629/15, como anexo do PME. Nela aparecem, dentre outros 

motivos, a partir da estratégia, as “Fraquezas - Fortalezas-Sugestões”: Nas 

“fraquezas” destacaram-se: 

[...] infraestrutura; distorção série-idade; formação inicial e continuada dos 
profissionais que atuam nestes espaços; insalubridade dos locais de trabalho; 
isolamento dos profissionais e dos alunos que caminham a pé, montados em 
animais, são transportados em estradas sob péssimas condições; a “solidão” 
de alguns que são obrigados a permanecer nos locais íngremes e sem outras 
pessoas para dialogar e repartir emoções, sentimentos, sensações; escola 
desencarnada, já que não se discute a realidade mesma das pessoas que 
vivem e trabalham, produzem cultura, constroem relações diversas nos 
espaços do campo; falta de recursos/insumos; pessoal em quantidade 
inadequada; dentre as “fortalezas, destacou-se: (ainda que sem a formação 
devida) profissionais se ‘entregam’ ao quefazer de educadores do campo; 
iniciativas isoladas em muitos espaços que reconhecem a e avançam quanto 
a “identidade” dos sujeitos do campo; o “carinho e a dedicação” das pessoas 
do campo que por meio do seu esforço, apoio e esforço hercúleo buscam o 
crescimento educacional como elemento aglutinador para o crescimento 
pessoal, coisa que anima os trabalhadores em educação que acorrem para 
estes espaços [...]; quanto às “sugestões/soluções”, foram as mais diversas 
e vão na contramão das “fraquezas: disponibilização de salas multifuncionais; 
formação inicial e continuada; concurso específico para atuar no nos espaços 
do campo; gratificação diferenciada para os trabalhadores que atuam no 
campo; profissionais com formação em NEE; designação de duplas –no 
mínimo – para atuar nas salas isoladas e nos espaços de difícil 
acesso.(ILHÉUS, 2015, p. 109-111). 

 

Ainda cumpre destacar que no IV Seminário realizado em 2013, foi feita uma 

abordagem específica sobre a educação do campo, na qual a palestrante evidenciou 

vários aspectos que serviram para direcionar a construção das Diretrizes Municipais 

para a Educação do campo. Nesse prisma destaca-se a diferença entre educação 

rural e educação do campo - que destacou a luta que vem sendo travada no campo 

entre os Territórios Campesinos e do Agronegócio - e versou sobre a identidade dos 

sujeitos do campo, apontando a migração campo-cidade, dentre outros aspectos. 

 

2.5 As Normatizações Construídas a Nível Municipal com vistas a incrementar e 

adequar a Educação que é ofertada aos Sujeitos do Campo 

 

Podemos afirmar com base nos documentos analisados que Ilhéus acompanha 

o processo de construção teórico-legal quando a questão é educação, porque o 

Conselho Municipal de Educação - CME tem um arcabouço normativo, da mesma 

forma que o Executivo e o Legislativo também elaboram e sancionam leis nessa 
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direção. Nesse quesito, visualizamos que o problema está na contradição ou no 

distanciamento entre o formalismo e a materialização do que foi legislado. 

Faz-se necessário informar que anualmente, com algum lapso de tempo se 

produz tal arcabouço normativo, dando início em 2001, quando foi sancionado sob a 

Lei 3.084/04, o Plano Municipal de Educação - PME, cujo diagnóstico foi feito em 

2014, quando a construção das Diretrizes Curriculares, Pedagógicas e Operacionais 

da Educação do Campo, evidencia que não foi efetivado cerca de 40%. Nesse 

conjunto, podemos citar os seguintes exemplos, como estratégia de: 

[...] colocar água potável em todas as escolas da zona rural no percurso de 
10 anos; efetivar a autonomia financeira e administrativa das escolas; realizar 
a gestão democrática no processo de escolha dos dirigentes escolares; 
diminuir a distorção série-idade, principalmente, nos espaços campesinos; 
formar e valorizar o magistério; construir dois centros de educação infantil no 
Norte e no Sul para ampliar a oferta de educação para essa Etapa; garantir, 
em um ano, o fortalecimento dos Conselhos Escolares (SEDUC/ILHÉUS, 
2014, p.56ss). 

 

O Plano Municipal é um Planejamento de longo prazo, mas, como pode ser 

observado, trata-se de um documento generalista e não considera as especificidades 

dos espaços do campo onde estão situadas as escolas. 

Em 2004, foi criada a Lei 3.083/2004, que “Disciplina a criação do Sistema 

Municipal de Educação e dá outras providências”. Nessa Lei, toda a organização da 

educação municipal é trabalhada, principalmente, as competências dos órgãos que 

integram o Sistema: Conselho Municipal de Educação, Sistema SEDUC, escolas de 

educação infantil e de ensino fundamental e outras leis. 

Avaliando a eficiência, a eficácia e a efetividade dessa Lei, vemos, por exemplo, 

que as funções redistributiva e fiscalizadora da SEDUC são cumpridas apenas em 

parte. Sendo que a primeira vem a reboque da segunda a qual deveria ser acionada. 

Daí, age-se de forma parcial, de acordo com os vínculos, a partir de corporativismo, 

principalmente, quando se percebe que a educação do campo é negligenciada, uma 

vez que não há um artigo, um parágrafo, um inciso ou uma alínea que reconheça 

existirem 13 escolas Nucleadas, localizadas nos espaços rurais e que reúnem mais 

de cem “salas isoladas”. 

Entre 2010 - 2013, houve a realização de quatro (04) Seminários específicos 

sobre a Educação do Campo, que geraram uma espécie de “despertar”, 

principalmente das gestões, dos professores e professoras, funcionários de escola 

que atuam no campo. Mas, para além dos acontecimentos, os eventos acima citados 
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produziram efeitos práticos e os dados coletados na nossa pesquisa evidenciaram 

que cabe reflexão, discussão e materialização. 

Em 2015, a Lei nº 3.629 aprovou o Plano Municipal de Educação – PME do 

Município de Ilhéus, em consonância com a Lei nº13.005/2014 que trata do Plano 

Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. 

Por meio dessa Lei de 2015, foi criada a Meta 21 que trata especificamente da 

Educação do Campo e51 Estratégias que vão em direção da Legislação Nacional e 

das discussões teóricas produzidas nos diversos espaços em nível nacional, regional 

e local. Dentre as estratégias podemos destacar algumas que consideramos de 

relevância; São estas: 

21.6. assegurar, em regime de colaboração com o Estado e a União, o 
programa nacional de formação inicial dos profissionais da educação do 
campo, que já se encontram em serviço, que ainda não tenham formação em 
nível superior. 
21.9 Garantir vagas, no concurso público, específicas para educação do 
campo. 
21.10 Garantir a expansão e instalação de escolas do campo no espaço 
geográfico do próprio campo, de modo a coibir o transporte de alunos da 
educação básica do campo para a cidade e que o transporte escolar intra 
campo não ultrapasse duas horas considerando o trajeto de ida e de volta. 
21.11. Assegurar por meio de programas especiais à produção, reprodução 
e aquisição de materiais didáticos e pedagógicos apropriados à educação do 
campo, que levem em conta, além das qualidades universalmente 
consagradas, as características do contexto em que a escola ou conjunto de 
escolas está inserida. 
21.12 Garantir alteração do plano de cargos e salários para assegurar uma 
gratificação de estímulo específica para os profissionais que atuam no 
campo. 
21.15 Promover curso de formação para os gestores do campo sobre a 
legislação e a literatura relativas à educação do campo. 
21.32 Assegurar a Lei 12.960, de 27 de março de 2014, altera a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no que diz respeito ao fechamento 
das escolas do Campo. 
21.48 Garantir a partir de 2016, rubricas especificas nas peças orçamentárias 
(PPA, LDO e LOA) para a Educação do Campo, inclusive os 2% previstos 
naLei Orgânica para Educação Escolar indígena no Município de Ilhéus. 
21.49 Assegurar, a partir de 2016, que as questões da diversidade cultural e 
raça/etnia sejam objeto de tratamento didático pedagógico e integrem a 
formação dos trabalhadores em educação e o currículo escolar. Conforme 
Art.19 da Constituição Federal de 1988(Lei 3.629/14). 

 

A Lei 3.629/15, suas Metas e Estratégias não passaram por revisão do 

Conselho Municipal de Educação, como determinado na Lei que cria o Sistema 

Municipal de Educação. Também, sequer sofreu revisão textual, dado a pressa do 

Governo em “cumprir” prazo determinado na Lei 13.005/14, artigo 8º. Por isso, se a 

primeira foi sancionada no dia 24 de junho do ano de 2014, está fora em 29 de junho 

de 2015. Isso gerou uma espécie de atropelo, porque a Câmara de Vereadores não 
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leu o texto, comprometendo o envio do texto final pelo Executivo. Entretanto, 

consideramos bem intencionada no que se refere ao planejamento para a educação 

do campo. 

Na efetivação da educação nos espaços rurais do município há, segundo o 

diagnóstico feito para as Diretrizes Curriculares, Pedagógicas e Operacionais da 

Educação do Campo, algumas lacunas, negligências e omissões que consideramos 

imperativo destacar: quanto ao desencontro entre a organização distrital – que reúne 

ruas, vilas e povoados de determinadas regiões – enquanto as Nucleações, seguem 

uma organização que às vezes destoa da primeira. 

Além disso, o diagnóstico sobre a educação do campo no município que se 

manifesta na Lei nº 3.629/15 (p. 93), a qual informa que “importa destacar que a 

determinação das Nucleações por território nem sempre obedece à organização por 

distritos, é possível encontrar escolas fazendo parte da nucleação de outro distrito”. 

Desse modo, como garantir que os modos de vida, de produção de sentidos, 

de vivências dos elementos culturais, dos valores sejam garantidos, se do ponto de 

vista da pertença administrativa há uma coordenação, enquanto do ponto de vista 

educacional é outra? 

Quando a questão envolve o processo pedagógico desenvolvido nos espaços 

do campo, a afirmação é a de que há uma espécie de “esquecimento da realidade do 

campo” e que a educação desenvolvida segue uma ótica essencialmente urbana. 

Para tanto, vejamos o que diz esta Lei: 

A educação do campo tem sido historicamente marginalizada na construção 
de políticas públicas. Tratada como política compensatória, suas demandas 
e sua especificidade raramente têm sido objeto de pesquisa no espaço da 
academia e na formulação de currículos nos diferentes níveis e modalidades 
de ensino. A educação para os povos do campo é trabalhada a partir de um 
currículo, essencialmente urbano e, quase sempre, deslocado das 
necessidades e da realidade do campo (SEDUC, 2015, p.95). 

 

Nesse aspecto, há uma desconexão e até mesmo violação do que preceituam 

dispositivos legais postos em normas pátrias tais como: Resolução CNE/CEB 01/02, 

artigos 4º; 5º e § Único. Assim, ignora ou desrespeita a Resolução CNE/CEB, artigo 

7º e § 1º; além de desconsiderar o que impõe o Decreto 7.352/10, artigo 2º, inciso II 

e, de modo especial o inciso IV, que trata da valorização da identidade dos espaços 

do campo. 
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Na leitura sobre as concepções de escola, de trabalho dos professores e de um 

mundo marcado pelo capital, fazemos o seguinte destaque: 

Concepção de escola: local de apropriação de conhecimentos científicos 
construídos historicamente pela humanidade e local de produção de 
conhecimentos em relações que se dão entre o mundo da ciência e o mundo 
da vida cotidiana. Os povos do campo querem que a escola seja o local que 
possibilite a ampliação dos conhecimentos; portanto, os aspectos da 
realidade podem ser pontos de partida do processo pedagógico, mas nunca 
o ponto de chegada. O desafio é lançado ao professor, a quem compete 
definir os conhecimentos locais e aqueles historicamente acumulados que 
devem ser trabalhados nos diferentes momentos pedagógicos. Os povos do 
campo estão inseridos nas relações sociais do mundo capitalista e elas 
precisam ser desveladas na escola (ILHÉUS, 2015, p. 96). 

 
Nesse enfoque, embora quem produziu o diagnóstico chegue a essa convicção 

temos que admitir a existência um fosso, já que as escolas municipais do campo 

dificilmente fazem ponte entre leitura de mundo e leitura de ciência. Isso se dá pelo 

fato de terem uma prática deslocada do “mundo da vida” dos sujeitos do campo; são 

meras repassadoras de conteúdos e o fazem muitas vezes de forma mecânica. 

Diante disso, o “professor é desafiado a definir os conhecimentos locais e 

aqueles acumulados...” exigiria comprometimento com a realidade dos sujeitos a 

quem presta serviços educacionais, além de ter formação inicial e continuada. No 

entanto, cabe o seguinte questionamento: os profissionais da educação praticam a 

inculturação? Os profissionais que atuam nas escolas dos espaços campesinos de 

Ilhéus têm formação? 

Ainda versando sobre o diagnóstico, tomando por base a lei 3.629/2015 

(ILHÉUS), observamos que expõe a dimensão da “escuta” como condição essencial 

para construir a educação emancipadora. E a escuta se desenvolve na relação de 

construção entre gestores-comunidade, professores-alunos, escola-comunidade, 

colegas-colegas [...] tendo em vista uma convivência edificadora, reconhecedora das 

virtudes e potências de cada sujeito que integra a comunidade educativa. 

Todavia, chamou a atenção, num Sistema (Cf Lei 9.394/1996, artigo 15; Lei 

3.083/2004, artigo 7º) em que as questões estruturais, a exemplo da posse, uso e 

propriedade da terra são silenciadas – excetuando-se as batalhas travadas pelos 

indígenas da etnia Tupinambá que por duas décadas vem pautando a demarcação 

das suas terras e território -, o destaque dado no diagnóstico ao “silêncio” em torno da 

questão. E isso é expresso nos seguintes moldes: 
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Ainda neste momento, Luízão – Jupará apresenta a necessidade de a 
educação do campo ser trabalhada a partir da integração com a agroecologia 
e com posturas que respeitem os cuidados com a terra, com ações que 
invistam menos em inseticidas e agrotóxicos e apostem mais em posturas 
naturais e que valorizem cultivos sadios, para além das posturas oriundas de 
concepções vinculadas ao capitalismo extrativo e ao agronegócio. Enfim, fez 
uma fala que desperta a educação para um fazer que considere a educação 
do campo, a ecologia ambiental e o manejo sustentável (ILHÈUS, 2015, p. 
107). 

 

E se refere a essa temática quando destaca a presença dos indígenas e dos 

negros na formação do povo ilheense. Afirma que há uma etnia Tupinambá e que 

ligada a sua presença está a luta pela demarcação da terra. E, embora negue a 

existência de quilombos entre nós, destaca o percentual de 80% de pretos e pardos 

na formação do povo - portanto negros -. Nesse ponto de vista, vemos uma limitação 

conceitual, já que hoje se fala de “quilombos rurais e de quilombos urbanos”. 

Nesse sentido, Oliveira e D Ábadia (2015, p. 258, 259) se referem aos 

quilombos urbanos e aos quilombos rurais com todas as complexidades e dificuldades 

que encontram numa situação de diáspora, principalmente por conta do racismo 

ambiental que é largamente praticado no país.Sobre os quilombos urbanos, explanam 

(2015, p. 258): 

Os remanescentes de quilombolas de ambientes rurais vivenciam 
dificuldades relacionadas à manutenção de seu território, haja vista que 
grande parte dessas comunidades já teve perda brusca de hectares via 
procedimentos ilegais [grilagem de terras], avanço de obras urbanas sem 
respeito às suas áreas territoriais e prática de racismo ambiental. Tais 
problemas resultam da falta de titulação de suas terras, o que abre 
precedência para a ação de mal-intencionados. As titulações ocorrem de 
maneira muito lenta, principalmente, por conta da burocracia de órgãos 
estaduais responsáveis pela expedição das titulações e de outros que 
atendem no âmbito da federação. Juntem-se a esse impasse, os 
impedimentos judiciais movidos pela elite rural que tornam ainda mais 
complexo o procedimento de conquista dos títulos das terras de quilombos e 
a concretização integral do artigo 68 da Constituição Federal de 
1988(OLIVEIRA e D ÁBADIA, 2015, p. 258). 

 

Portanto, temos que reconhecer que Ilhéus tem cerca de 100 comunidades de 

terreiro – também conhecidos como religiões de matriz africana – que lutam pela 

manutenção dos seus territórios e pelo respeito aos seus costumes e suas práticas 

milenares. Daí, é preciso ver que no caso da construção da ponte Ilhéus-Pontal, o 

“terreiro de mãe Laura” corre o risco de ser expurgado, em nome do progresso e do 

desenvolvimento. Mas, ignorando ou silenciando toda a mística, toda a relação com 

os orixás e com os inkinses travadas por décadas, cumpre registrar que o Rio do 

Engenho – Região Sul da cidade – tem uma história, uma tradição e todas as 
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características dos antigos escravos do mais promissor de todos os Engenhos que a 

Capitania já teve. E as pessoas que vivem nessa localidade sofrem situação de 

diáspora porque não há reconhecimento da sua “quilombagem”. Veja o que dizem 

Oliveira e D Ábadia (2015, p. 259): 

Já as comunidades quilombolas urbanas se veem inseridas em meio aos 
problemas próprios de espaços urbanos carregados da complexidade e da 
heterogeneidade que permeiam a vida citadina. A apropriação de seus 
territórios se vincula, geralmente, à realidade da periferia e/ou de espaços 
marginalizados e/ou segregados. São espaços etnicamente diferenciados por 
serem constituídos por grupos identitários que buscam o reconhecimento de 
sua identidade e a segurança jurídica de seu direito à propriedade para 
romper o ciclo da segregação espacial (OLIVEIRA; D ÁBADIA, 2015, p. 259). 

 

Essas discussões são feitas, inclusive por Stédile (2011, p. 5-9) sobre a 

importância da educação do campo ser construída a partir da realidade, sendo que 

um dos pilares estruturantes é o uso e a posse da terra, marcada principalmente pela 

relação conflituosa entre os territórios do agronegócio. Faz-se necessário informar que 

tem paisagem morta, que envenena a terra e as águas, que produz mercadorias. 

Também, o território da agricultura familiar que produz alimentos para mais de 70% 

das mesas, que dá trabalho a mais de 75% da mão de obra destinada à agricultura, 

que, na sua maioria desenvolve práticas agroecológicas e ambientalmente justas, que 

celebra a vida, que realiza as festas, que socializa a fartura e a carência (...) é conditio 

sine qua non para que seja considerada a educação construída por e pelos sujeitos 

que habitam os espaços campesinos no município de Ilhéus. 

Essa tradição não pode ser esmaecida, mesmo porque nossos ancestrais 

indígenas e negros já travaram lutas no processo de colonização e de escravidão, 

sempre em vista de novos tempos, em busca de “um outro mundo possível” - 

expressão cunhada pelo Fórum Social Mundial que é realizado a cada ano como 

alternativa ao Fórum do Capital sempre realizado em Davos -. 

O nosso próximo passo é discutir sobre o significado de um Projeto Político- 

Pedagógico como Carta maior de uma Unidade Educacional que atende a sujeitos 

que estudam num espaço campesino. Portanto, o enfoque – Estudo de Caso – será 

dado ao Projeto da Escola Nucleada de Sambaituba, situada na Região Norte de 

Ilhéus e que presta serviços educacionais a alunos de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I, II e EJA. 

O Projeto Político-Pedagógico da escola que leva o nome de Sambaituba será 

o objeto de nossa pesquisa, porém a preocupação primordial em nossos objetivos é 
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a questão da proposta educacional desenvolvida. Se a referida escola trabalha com 

os pressupostos teóricos e práticos da educação rural ou do campo; se a perspectiva 

de educação implementada é democrática e participativa ou se visa a emancipação 

humana. Para isso, teremos como pressuposto teórico o Materialismo Histórico- 

Dialético, da forma como Marx e Engels o construíram. 

O nosso contexto são as Comunidades (São João, Vila Vidal, Aritaguá, 

Sambaituba, Urucutuca, Campinhos, Vila Olímpio e Ribeira das Pedras) que integram 

a referida escola Nucleada vivem pequenos produtores rurais, pescadores, 

colhedores de frutas ou extrativistas, frações de indígenas e de quilombolas sob 

diáspora, assalariados rurais, funcionários públicos, empregados domésticos, 

autônomos, comerciantes, pessoas que fogem dos grandes centros. Essas 

Comunidades são ricas em matéria de festas e de tradições (Bumba Meu Boi, 

Alvorada – sempre celebrada no Ano Novo e que envolve moradores e ex-moradores 

que “voltam” -, São João, Páscoa; sem falar dos elementos históricos vinculados às 

sagas da linha férrea, a exemplo do nome da comunidade que sedia a escola 

Nucleada: Sambaituba. 

Esse nome do distrito originou-se de uma história contada pelos moradores 

mais velhos da localidade, na qual se refere a uma mulher chamada “Tuba” que 

gostava de um sapateado, cujo marido trabalhava muito. Certo dia, fingindo trabalhar 

– após ouvir fofocas de pretensos amigos – apoderou-se do facão que usava na lida 

e “seguiu” a consorte até uma localidade em que se dava uma festa animada. Lá, ao 

avistar a mulher muito animada e a dançar, atacou-a com o facão, enquanto bradava: 

“samba aí Tuba”, cena e pronúncia geradoras do nome Sambaituba. 

O nosso percurso metodológico envolve o Estudo de Caso, e para atingir 

nossos objetivos, foi aplicado um questionário e realização de entrevistas 

semiestruturadas. Além disso, após a tabulação dos dados, faremos a aproximação 

entre a realidade pesquisada e a produção teórica, a legislação em educação do 

campo, especialmente os aspectos que envolvem as especificidades de um Projeto 

Político-Pedagógico de uma escola do campo, além de consultar teóricos que têm se 

debruçado sobre a temática em estudo. 
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CAPÍTULO III 

O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DE SAMBAITUBA: 

UM INSTRUMENTO PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA E EM 

VISTA DA EMANCIPAÇÃO HUMANA? 

 
 

A educação brasileira, segundo a Constituição Federal de 1988, no artigo 206, 

VI, assim como a Lei 9.394/1996 (que cria as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), artigos 12, 13 e 14 determinam a gestão democrática do ensino público. 

Na primeira a determinação tem cunho mandamental, ou seja, por se tratar da Carta 

Maior da República Brasileira, deve ser respeitada e efetivada, uma vez que segundo 

a hierarquia das leis pátrias, é o ápice de toda a legislação. Quanto à segunda, trata- 

se da lei específica da educação, na qual todo o arcabouço administrativo, político e 

pedagógico é tratado. Portanto, no que se refere à gestão democrática, os artigos 12, 

13 e 14 traçam o perfil da participação quanto à conduta a ser seguida pelos Sistemas, 

pelas escolas e pelos profissionais que atuam na educação. 

Neste capítulo trataremos da gestão democrática, do projeto político- 

pedagógico e do projeto político-pedagógico da educação do campo com suas 

especificidades. Também, faremos uma análise da situação atual do projeto político- 

pedagógico da Escola de Sambaituba, observando se o projeto escolar ou pedagógico 

em análise propugna uma educação para a emancipação humana. 

 

3. Aspectos Metodológicos da Pesquisa: estudo de Caso 

 

 
Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de Estudo de Caso, com abordagem 

qualitativa, a qual é uma realidade a partir da década de 1970 do século XX e tem 

relação muito íntima com as Ciências Sociais. Flávio Bressani (2016, p. 1) afirma que 

“o método do Estudo de Caso é considerado um tipo de análise qualitativa. O mesmo 

autor define-o como sendo “uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 
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fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência 

são utilizadas” (2016, p. 1). 

Já Oliveira afirma que 

Este método é útil quando o fenômeno a ser estudado é amplo e complexo e 
não pode ser estudado fora do contexto onde ocorre naturalmente. Ele é um 
estudo empírico que busca determinar ou testar uma teoria, e tem como uma 
das fontes de informações mais importantes, as entrevistas. Através delas o 
entrevistado vai expressar sua opinião sobre determinado assunto, utilizando 
suas próprias interpretações (OLIVEIRA, 2016, p. 1). 

 

A partir do que postulou Oliveira (2001), destacamos que elegemos o 

questionário e a entrevista semiestruturada como instrumentos para coleta de dados 

do projeto e que, segundo Bressani pode ser de três tipos: 

[...] de Natureza Aberta-Fechada - onde o investigador pode solicitar aos 
respondentes chave a apresentação de fatos e de suas opiniões a eles 
relacionados; uma Entrevista Focalizada - onde o respondente é entrevistado 
por um curto período de tempo e pode assumir um caráter aberto-fechado ou 
se tornar conversacional, mas o investigador deve preferencialmente seguir 
as perguntas estabelecidas no protocolo da pesquisa; ou uma Entrevista tipo 
Survey - que implicam em questões e respostas mais estruturadas 
(BRESSANI, 2016, p.10) 

 

Destacamos que escolhemos a “Entrevista Focalizada”, uma vez que o nosso 

foco nesse processo é o Projeto Político Pedagógico da Escola Nucleada de 

Sambaituba, cujo acesso aos envolvidos se dará nos espaços da Comunidade e da 

Escola. 

Ainda cabe destacar que na construção da análise do banco de dados sobre a 

pesquisa, Bressani (2016) afirma que são recomendados três princípios, a saber: 

 

1. Princípio do Uso de Múltiplas Fontes de Evidência – que pode ajudar o 

investigador a abordar o caso de forma mais ampla e completa, além de poder 
fazer cruzamento de informações e evidências. 
2. Princípio da Criação de um Banco de Dados do Estudo de Caso - para se 
registrar todas as evidências, dados, documentos e reportes sobre o caso em 
estudo e para torná-los disponíveis para consultas. 
3. Princípio da Manutenção de uma Cadeia de Evidências - que deve ser 
seguido para melhorar a fidedignidade do Estudo do Caso e tem como 
objetivo explicitar as evidências obtidas para as questões iniciais e como elas 
foram relacionadas às conclusões do estudo, servindo de orientação para 
observadores externos ou para aqueles que farão uso dos resultados do 
estudo (BRESSANI, 2016, p. 11). 

 

Tais princípios são essenciais tanto na significação quanto na explicação do 

nosso Estudo de Caso o qual necessita de contextualização e evidências da 

comunidade local. 
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3.1 A gestão democrática e participativa na educação 

 
 

A Lei 3.083/2004 que Cria o Sistema Municipal de Educação SME e dá outras 

Providências, do município de Ilhéus, traz as imposições legais, como se pode ver no 

artigo 5º, no qual diz que “o Sistema Municipal de Ensino compreende”: (5º, V): 

“conjunto de normas complementares”. Nesses termos podemos afirmar que o SME 

é responsável pela gestão da educação municipal, conforme determina o artigo 11 e 

seus incisos: 

I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do 
Sistema Municipal de Ensino, integrando-os as políticas e planos 
educacionais dos Sistemas Estadual e Federal; 
II – exercer ação redistributiva em relação as suas escolas...; 
IV – elaborar políticas e planos educacionais, em consonância com as 
diretrizes, objetivos e metas do Plano Nacional de Educação (ILHÉUS, 2004). 

 

Já no artigo 7º da mesma Norma, determina as condições de atuação das 

“instituições educacionais”, segundo o mesmo “espírito” da Lei 9.394/1996, artigo 13. 

E às escolas compete a gestão educacional a partir da sua individualidade ou da sua 

singularidade, considerando a realidade específica dos espaços nos quais estão 

assentadas. 

Retomando a discussão, em que consiste a referência no simbolismo do “galo 

só que não tece um amanhã” (João Cabral de Melo Neto), quando se pensa na gestão 

democrática e participativa do ensino público, conforme determinado pela 

Constituição Federal de 1988, artigo 206, VI (cf Lei 9.394/1996, artigo 3º, VIII), é 

importante uma prática coletiva 

A Lei 9.394/1996, no seu artigo 14, referindo-se aos “sistemas” diz que os 

mesmos, a partir da “gestão democrática” e considerando as “peculiaridades” 

normatizarão as condições para o funcionamento daquelas instituições que integram 

cada um deles. Já no Sistema Municipal de Educação de Ilhéus, segundo determina 

a Lei 3.083/2004 (artigo 5º), os órgãos e instrumentos que o integram são: 

• Escolas de educação infantil e ensino fundamental públicas. 

• Escolas de ensino fundamental privadas. 

• Secretaria Municipal de Educação. 

• Conselho Municipal de Educação. 

• Conjunto de normas complementares. 
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Nesse contexto, nos referimos à gestão da educação municipal, que é 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação; assim como às escolas, 

segundo determina a Lei supracitada. Daí, compete gerir o seu pessoal e cuidar dos 

aspectos administrativo e pedagógico a partir da sua singularidade. Já o Conselho 

Municipal de Educação tem as competências “normativa, fiscalizadora, propositiva e 

controladora” conforme determina a Lei Municipal 2.628/1997 e a própria Lei 

3.083/2004. 

Nessa perspectiva, estando a Unidade Escolar no conjunto das instituições que 

integram o Sistema, tem a própria gestão a ser desenvolvida. Essa gestão, segundo 

a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(9.394/96) e a própria lei municipal que criou o Sistema local, deve ser “democrática 

e participativa”. Diante disso, surge a seguinte problemática: em que consiste a 

democracia e a participação na gestão da educação? 

A LDB, conforme determinado nos artigos 12, 13 e 14 esclarece a autonomia 

que tem o sistema, da mesma forma que precisa ter cada unidade escolar, o que é 

confirmado pela Lei Municipal. Essa lei, que criou o Sistema Municipal de Educação 

em Ilhéus, sugere construir sua proposta pedagógica, contar com a participação dos 

educadores na construção dessa proposta, bem como a participação das famílias e 

da comunidade no processo. Sobre isso Gracindo afirma que: 

[...] a democratização da educação não se limita ao acesso à escola. O 
acesso é, certamente, a porta inicial para o processo de democratização, mas 
torna-se necessário também garantir que todos que ingressam na escola 
tenham condições para nela permanecerem com sucesso (2007, p. 33). 

 
É importante observar que o acesso se constitui na ampliação das 

oportunidades, principalmente, quando consideramos que o país vive, historicamente 

sob a batuta ideológica da meritocracia. Tal acepção vem de mérito e informa que as 

pessoas que “vencem” na vida, de modo geral, o fizeram por serem “abençoadas”, 

“iluminadas”, “inteligentes” “brancas”, em detrimento das outras: amaldiçoadas, sem 

luz própria, nada inteligentes, geralmente negras. 

Logo, é dever do estado, não só garantir o acesso pensando em políticas 

generalistas. Mas, construir políticas específicas para sujeitos em condição de 

vulnerabilidade, inclusive políticas sociais, que são indutoras de isonomia num país 

extremamente desigual e injusto, como é o nosso. Porém, não basta o acesso, com 

permanência e aprendizagem 
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Nesse sentido, Gracindo (2007) apresenta outros elementos para a efetivação 

da democratização, da “autonomia administrativa e financeira”, conforme determinado 

pela Lei 9.394/1996, no seu artigo 15. Afinal, para uma Unidade Educacional 

“acontecer” nesse quesito, é preciso que recursos sejam disponibilizados, gestores 

com autonomia suficiente para se sentirem a vontade e possam construir os caminhos 

mais significativos e com uma educação de qualidade. 

Nesse sentido, à autonomia administrativa, além de ser obrigatória, também é 

fundamental ter Projeto Escolar, Regimento Interno, Conselho Escolar, assembleias 

permanentes e a partir de demandas e temas variados, é fundamental os gestores ser 

escolhidos via eleição direta envolvendo todos os segmentos que integram a escola. 

No entanto, em Ilhéus, apesar da determinação da eleição na Lei 3.346/2008 e na Lei 

3.629/2015 - que criou o Plano Municipal de Educação 2014-2024 -, artigo 8º, o 

processo de escolha é indireto. 

De acordo com os conluios entre Legislativo e Executivo, essa situação tem 

gerado historicamente um desconforto para toda a comunidade municipal e, em 

especial, para quem lida diretamente com a educação. Nesse sentido, mudança 

aleatória de um dirigente, vice é exonerado ou nomeado, no que a continuidade dos 

projetos e planos de ação é sempre colocada à prova. 

Com relação aos “elementos constitutivos da gestão democrática”, Gracindo 

(2007, p. 34) cita: “participação, autonomia, transparência e pluralidade”. E como 

instrumentos dessa ação democrática, relata sobre a existência de Conselhos, dentre 

outros, como condição necessária para a construção da identidade do sistema e da 

escola. 

Vê-se que a democratização é o acesso, com permanência e aprendizagem. 

Também, pode ser efetivada por meio da eleição direta dos gestores, porém não é 

suficiente. Além disso, pode, igualmente, se dar pela autonomia financeira, que talvez 

seja um complicador do processo se não existir a transparência, a moralidade, a 

impessoalidade, a publicidade dos atos e a eficiência, conforme determinado pelo 

Caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

Ainda assim, se não houver a plena participação de todos os setores que 

integram o ambiente da unidade escolar, de modo direito ou indireto, pode-se falar de 

qualquer coisa, menos de democracia e de participação. 
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A Escola Nucleada de Sambaituba, conforme constatado a partir do exercício 

da docência desde 2003, não tem conselho escolar, nem grêmio estudantil e muito 

menos associação de pais. 

Nessa conjuntura, pode-se destacar que há boa vontade da equipe (gestores, 

educadores em geral) para efetivar planos de ação, práticas junto à comunidade, 

sobre temas abordados com referência no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Ademais, questões ambientais, relações inter-geracionais, apoio jurídico a partir da 

provocação do Ministério Público e da Defensoria Pública. Todavia, não são ações 

que derivam da percepção e geração das mesmas por um Conselho Escolar - que vai 

além das competências dos gestores - ou por um Grêmio Estudantil ou mesmo pela 

Associação de Pais, além do que, não há previsão no próprio Projeto Político 

Pedagógico. 

O que se pode afirmar, ainda que em fase de conclusão da pesquisa e da 

dissertação é que no município de Ilhéus e de modo especial, na Escola Nucleada de 

Sambaituba, a gestão democrática e participativa passa por clarões, a partir da boa 

vontade. Entretanto, não é algo institucionalizado, solidificado, já que os elementos 

constitutivos e os instrumentos de efetivação da mesma estão por ser construídos. 

Já podemos antecipar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

apresenta o projeto político-pedagógico como um dos elementos constitutivos da 

gestão escolar. É sobre ele que falaremos doravante. 

 

3.2 O Projeto Político-Pedagógico 

 
 

Um galo sozinho não tece a manhã: ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro: de outro galo que 
apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro; e de outros galos que 
com muitos outros galos se cruzam os fios de sol de seus gritos de galo para 
que a manhã, desde uma tela tênue, se  vá  tecendo,  entre  todos  os  
galos. (João Cabral de Melo Neto). 

 

Recorrer ao poeta pernambucano, com seus “galos” para iniciar esta discussão 

sobre Projeto Político Pedagógico é, no mínimo, esquisito. E o é porque caberia a 

indagação: “você está olhando o animal com os olhos humanos”. Esse é um tema da 

Antropologia Filosófica, porque nela, a gente aprende que aos animais nunca se deve 
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dar vontade, liberdade, emoções, consciência (...), da mesma forma que aos 

humanos, nunca devemos dar apenas a sensibilidade, o instinto (...). 

Contudo, não é disto que estamos querendo falar. Queremos, sim, trazer a 

imagem de um “anuncio da manhã chegando” de forma orquestrada, em uma única 

sinfonia, a partir de muitos cantos. E sobre isso “O poeta mostra como os fios da 

manhã são tecidos pelos cantos entrelaçados dos galos, tal como a prática 

pedagógica da escola é construída pelo coletivo dos educadores, no processo de 

planejamento” (LUZ; JESUS, 2017, p.1). 

E se tomarmos as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

sancionada sob a Lei 9.394/96 a partir de alguns artigos, veremos que a simbologia 

presente no poema de João Cabral de Melo Neto tem nexo com a nossa discussão 

conforme se pode perceber em: “os estabelecimentos de ensino devem elaborar e 

executar a sua proposta pedagógica” (art.12, I). Este dispositivo já traz, de modo 

explícito, a possibilidade de discussão sobre gestão escolar e gestão da educação. 

Em seguida, “os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da 

proposta pedagógica” (art. 13, I) e devem “colaborar nas atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade” (13, VI). Além disso, precisam retomar, no 

artigo 14, I e II a competência dos Sistemas, para normatizar como os educadores 

tomarão parte na elaboração da proposta pedagógica e como se dará a participação 

das famílias e da comunidade na gestão da educação a qual, segundo a norma, deve 

ser “democrática e participativa”. 

Vê-se, portanto que o simbolismo do “galo” em João Cabral de Melo Neto nos 

esclarece que a gestão escolar não deve ser algo trabalhado a partir de uma postura 

solipsista, isolada e a partir de mentes brilhantes. Não obstante, a partir da experiência 

do próprio “amanhecer”, “entardecer” ou “anoitecer”. Tais termos nos lembram Marx 

que em” Teses Sobre Feuerbach VIII”, já diz, ao seu modo, e fazendo uma crítica ao 

materialismo de esquerda pós-hegeliano e, em especial, nestas palavras de 

Feuerbach “a vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que desviam a 

teoria para o misticismo encontram sua solução racional na prática humana e na 

compreensão desta prática” (MARX, 1999, p.7). 

O projeto político pedagógico, também chamado de projeto escolar, ou ainda 

de proposta pedagógica deve ser construído a partir do que é constatado a partir da 

realidade e, por isso, tem ligação direta com ela. Da mesma forma, deve ser 
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modificado sempre que a realidade é alterada e é movido por este movimento da 

realidade. Há ou deve haver entre o projeto e a realidade uma ligação, uma 

proximidade e a permanente movimentação de teoria orientando a prática e a prática 

questionando a teoria. 

Mas o que é o Projeto Político Pedagógico? Segundo o Dicionário Aurélio 

(2003), a expressão projeto vem do Latim: Projectu e quer dizer “Lançado para diante. 

Ideia que se forma de executar ou realizar algo, no futuro: plano, intento, desígnio. 

Empreendimento a ser realizado dentro de determinado esquema”. E Vasconcelos 

(2006) acrescenta que projeto político pedagógico é: 

[...] a sistematização, nunca definitiva, de um processo de Planejamento 
Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define 
claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um importante 
caminho para a construção da identidade da instituição. É um instrumento 
teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um 
elemento de organização e integração da atividade prática da instituição 
neste processo de transformação (VASONCELOS, 2006, p. 169). 

 

Ora, se é participativo, é elemento de organização e integração que certamente 

envolve muitas pessoas, sendo, portanto, um elemento aglutinador de atores de 

diversas formações, com as mais diversas ideologias. Esse documento, durante a sua 

construção ou reformulação certamente será palco de encontros e desencontros, 

consensos e conflitos, altercações e acirramentos de ânimo. Diante disso, nota-se que 

no final essa Carta Educativa da escola será o guia prático-teórico a servir de base 

para as práticas administrativa e pedagógica de todos os sujeitos envolvidos na 

comunidade educativa e na comunidade do entorno. 

Ademais, é claro, orientador dos órgãos da gestão, do controle que são determinados 

pela legislação para existirem nas escolas, a exemplo do Conselho ou Colegiado 

Escolar, Grêmio Estudantil, Associação de Pais, além do Regimento Escolar e das 

Leis relativas à educação no âmbito do município, do estado e da União. 

Outra definição significativa se pode ver em Silva (2005, p. 88) que afirma: é “um 

documento teórico-prático que pressupõe relações de interdependência e 

reciprocidade entre todos da comunidade escolar”. Essa autora vai além da 

conceituação e expõe no trecho a seguir que o PPP deve ser 

Elaborado coletivamente, aglutina fundamentos políticos, filosóficos e éticos 
que a comunidade acredita e deseja praticar. Define os valores humanitários, 
princípios e regras de convivência social, define os indicadores de uma boa 
e consistente formação integral do ser humano e qualifica as ações e funções 
sociais que são responsabilidades da escola (SILVA, 2005, p. 88). 
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Segundo Libâneo (2004), “é o documento que detalha objetivos, diretrizes e 

ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese 

das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas 

da comunidade escolar”. Em complementação, podemos afirmar que o PPP expressa 

a cultura, as crenças e valores de quem elabora e da escola. 

Vê-se assim que pensar no Projeto Político Pedagógico é pensar numa bússola 

a partir da qual todas as ações da Unidade Educativa são disparadas, sejam elas de 

cunho administrativo, pedagógico, político, social, cultural. É o instrumento mais 

significativo que tem as gestões e os trabalhadores e trabalhadoras em educação para 

fundamentar o seu agir. 

Mas, a reflexão acima trata sobre o projeto político-pedagógico da educação 

básica. E o projeto político-pedagógico da educação do campo, o que tem de 

específico, sendo um projeto escolar de espaço campesino? 

 

3.2.1 O Projeto Político-pedagógico da Escola do Campo e suas especificidades 

 

 
A Educação do Campo, na sua luta para ocupar um espaço, construir uma 

identidade e se efetivar enquanto prática dos trabalhadores e das trabalhadoras 

assume, conscientemente a reação a toda forma de privilégio. Vale lembrar que essa 

vantagem tem sido construída para os capitalistas, para as transnacionais e para o 

agronegócio, em detrimento dos sujeitos do campo, dos movimentos sociais e dos 

trabalhadores e trabalhadoras que atuam no campo. 

É fundamental que se destaque o fato de uma escola do campo ser, como a 

escola urbana, uma escola em que a legislação pátria determinou que a gestão da 

educação básica deve ser democrática e participativa. De igual forma, a normatização 

de princípios para essa educação, conforme se pode constatar na Constituição 

Federal de 1988, artigo 206 e na Lei 9.394/1996, artigo 3º. Porém, a educação do 

campo, conforme se pode perceber no Decreto 7.352/10, embora leve em conta e 

pratique os princípios generalistas da educação básica, criou os seus próprios 

princípios, como se pode ver no artigo 2º do Decreto 7.352/10: 

São princípios da educação do campo: 
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I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 
ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; 
II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para 
as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades 
escolares como espaços públicos de investigação e articulação de 
experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social, 
economicamente justo e ambientalmente sustentável, em articulação com o 
mundo do trabalho; 
III - desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação 
para o atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando- 
se as condições concretas da produção e reprodução social da vida no 
campo; 
IV - valorização da identidade da escola do campo por meio de projetos 
pedagógicos com conteúdos curriculares e metodologias adequadas às reais 
necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização 
escolar, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola 
e às condições climáticas; e 
V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva 
participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo (BRASIL, 
2010). 

 

Por sua natureza uma escola do campo não pode ser reduzida a um mero 

espaço educacional construído num espaço campesino a oferecer qualquer 

educação. Isso está determinado no texto legal do Decreto (7.352/10), sendo que 

algumas “marcas” próprias devem ser levadas em conta. Como exemplo, podemos 

citar a “diversidade”, segundo preconiza o inciso I; com projetos político-pedagógicos 

que unam a teoria e a prática, que levem em consideração o trabalho - como princípio 

educativo -. 

De acordo com o inciso II; e que nesses mesmos projetos escolares, as 

propostas curriculares levem em conta as “reais necessidades” dos sujeitos do campo, 

que prime por calendários letivos que respeitem o ciclo produtivo. Dessa sorte, é vital 

que a prática pedagógica dos sujeitos que trabalham nos espaços campesinos seja 

de respeito ao que é específico desses espaços. Também, que tenham formação 

inicial e continuada em educação do campo e que jamais ignorem o que é próprio dos 

espaços onde estão atuando. 

Caldart (2002, p. 88-91) propõe um “decálogo para ser educador do campo”, 

sendo que neste texto traz uma reflexão inicial que chama a atenção pela 

criteriosidade, comprometimento e responsabilidade evidenciados no texto. Vejamos 

a palavra inicial e depois, destacaremos os dez tópicos por ela apresentados: 

Decálogo para refletirmos sobre uma identidade em construção. Afirmação 
de que o formato desta identidade não é dado apenas pela geografia de 
nossa origem ou de nossa prática, mas muito mais pela gente, pelos sujeitos 
com quem trabalhamos. Ser um educador do campo é antes de tudo ser um 
educador do povo brasileiro que vive no campo. Que vive em suas diferentes 
identidades (CALDART, 2002, p. 88). 
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O que temos nesse texto inicial que Caldart chama de “decálogo”, uma 

profissão de fé, por sinal, diluída no artigo 2º do Decreto 7.352/2010 o qual nos impõe 

um olhar e um agir encarnados, que não pode ser vivenciado a partir de justaposições 

ou de arranjos, por meio de faz de contas. Mas, a partir de uma enculturação, 

conforme Leonardo Boff expõe: “encarnação, mergulho nos elementos culturais, 

políticos, artísticos e econômicos do lugar no qual agora dedicamos o nosso ser e 

fazer”. Caldart (2002, 88-91) apresenta o “decálogo”, que consideramos pertinente 

apresentá-lo neste excerto: 

1. Reconhecer a existência do campo, ver a realidade histórica, ver seus 
sujeitos; 
2. Ver a educação como ação para o desenvolvimento humano e a 
formação dos sujeitos; 
3. Compreender e trabalhar as grandes matrizes da formação dos 
sujeitos do campo; 
4. Participar das lutas sociais dos sujeitos do campo brasileiro; 
5. Lutar por políticas públicas que afirmem o direito dos povos do campo 
a educação; 
6. Provocar o debate sobre educação entre os diversos sujeitos do 
campo; 
7. Aprender e ajudar no cultivo da pedagogia do cuidado com a terra; 
8. Aprender dos movimentos sociais que formam os novos sujeitos 
sociais do campo; 
9. Ocupar-se da escola do campo como lugar de formação dos sujeitos 
do campo; e 
10. Deixar-se educar pelos sujeitos do campo e pelo processo de sua 
formação. 

 

Esse “decálogo” apresentado por Caldart nos possibilita, quando a questão é 

educação do campo, sujeitos do campo, gestão em espaços educativos do campo e 

projeto político-pedagógico da educação do campo, a obrigatoriedade de 

procedermos um mergulho nas condições que temos para trabalhar num espaço 

educativo campesino. O nosso “domínio”, então, sobre o que é educação do campo, 

a necessidade de exigirmos - se não temos a formação inicial - ao menos, a formação 

permanente, encarnar o modo de ser dos sujeitos e da cultura dos sujeitos do campo. 

A propósito, sem essa inserção, permaneceremos sendo meros executores de 

procedimentos didático-pedagógicos e administrativos. Porém, sem nenhum 

envolvimento efetivo com a realidade do campo e daquele que nele vive, trabalha e 

estuda e produz cultura. 

Assim, também é o projeto político-pedagógico de um espaço do campo, 

conforme preconiza a Resolução CNE/CEB 01/2002, artigo 2º, Único: 
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A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, 
na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos 
sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas 
questões à qualidade social da vida coletiva no país (BRASIL, 2002). 

 

Esse projeto deve levar em consideração a identidade, a realidade, a 

temporalidade e tudo que é específico da vida e do ser dos sujeitos que ali vivem. De 

modo, a própria Resolução assim o determina, no seu artigo 5º que: 

As propostas pedagógicas das escolas do campo, respeitadas as diferenças 
e o direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos 
artigos 23, 26 e 28 da Lei9.394, de 1996, contemplarão a diversidade do 
campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, 
de gênero, geração e etnia (BRASIL/ 2002). 

 

A determinação acima corrobora com o artigo 11 da mesma Resolução, no que 

tange aos aspectos da gestão democrática, solidária e compartilhada entre todos os 

setores que integram as instituições campesinas, conforme abaixo: 

Os mecanismos de gestão democrática, tendo como perspectiva o exercício 
do poder nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Carta Magna, 
contribuirão diretamente: 
I - para a consolidação da autonomia das escolas e o fortalecimento dos 
conselhos que propugnam por um projeto de desenvolvimento que torne 
possível à população do campo viver com dignidade; 
II - para a abordagem solidária e coletiva dos problemas do campo, 
estimulando a autogestão no processo de elaboração, desenvolvimento e 
avaliação das propostas pedagógicas das instituições de ensino (BRASIL, 
2002). 

 

Mas, quando foi que se procedeu a avaliação da proposta, a partir do que 

estava estabelecido na proposta? Quando, numa jornada pedagógica, por exemplo, 

foi tomado o projeto político-pedagógico enquanto Documento orientador e fonte de 

toda a prática educativa de um espaço campesino? 

Tomando por base a reformulação procedida no Projeto da Escola Nucleada 

de Sambaituba em 2010, segundo os dados da nossa pesquisa evidenciaram, que se 

deu segundo a “Pedagogia da Maçaneta”, conforme afirma Lopes (2010): 

Um grupo de professores bateu à porta do diretor da Escola Municipal Pres. 
Campos Sales, na favela de Heliópolis, em São Paulo, com uma queixa: eles 
achavam que as salas de aula não funcionavam como espaço de 
aprendizagem. Insatisfeito em ver as crianças ociosas devido às faltas dos 
docentes, Braz Rodrigues Nogueira imediatamente concordou com a crítica 
e topou o desafio. A partir daí, todos começaram a discutir uma nova proposta 
pedagógica. "Até então, o que imperava era a 'pedagogia da maçaneta', em 
que a porta fechada impedia qualquer troca entre os professores e a melhoria 
daqueles que apresentavam deficiências", conta Nogueira (LOPES, 2010, 
p.12). 
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Nesse sentido, a “pedagogia da maçaneta” ocorre quando as pessoas que 

poderiam liderar momentos coletivos de construção, efetivação e vivência 

democráticos preferem, por ausência de uma compreensão do sentido real do ser e 

do fazer de uma escola do campo, praticar a “autogestão”, conforme inciso II do artigo 

11 da Resolução CNE/CEB 01/02, ou por deliberação pura e simples. Diante disso, 

fica implícito de que os ‘outros’ não têm competência, ou que ainda, não têm 

maturidade, ou que o processo de amplo diálogo pode levar a ‘demora’ na resolução 

das questões. 

Nessa trajetória, parece manter-se refém da burocracia, a qual exige respostas 

prontas, ou seja, é melhor recorrer à “pedagogia da maçaneta”. Para tanto, ocorre que 

lá em Heliópolis, segundo o relato de Lopes (2010), a saída foi outra, e na direção da 

democratização dos procedimentos e no sentido de compartilhar dificuldades, 

problemas e soluções. 

Analisando o texto do PPP da Escola Nucleada de Sambaituba, podemos 

constatar que a equipe gestora e técnica era “completa” em 2010: Diretora e vices 

(dois); três coordenadoras pedagógicas (Educação Infantil; Ensino Fundamental I e 

II); e duas orientadoras pedagógicas; secretária escolar; agente administrativo. 

É importante destacar que houve uma época que contava com 36 docentes 

para atender a 48 salas com 848 discentes, distribuídos nas etapas/modalidades: 

Educação Infantil: 137; Ensino Fundamental – Anos Iniciais: 361; Ensino Fundamental 

– Anos Finais: 261; e Educação de Jovens e Adultos: 169. 

Para tanto, faz-se uma observação na apresentação do quadro de 

profissionais, que ignora os “funcionários da escola”, revelando uma contradição 

quando a questão envolve a recente alteração na legislação. Nesse sentido, a lei 

considera todas as pessoas envolvidas no processo ensino-aprendizagem como 

“trabalhadores e trabalhadoras em educação”, conforme firmado pela Lei 12.014/2009 

– que altera o artigo 61 da Lei 9.394/1996 e determina que todos os cidadãos que 

atuam nas unidades escolares são trabalhadores da educação. E sobre isso, a CNTE 

(2011) afirma: 

É preciso ainda vencer muitas barreiras na própria escola e na sociedade 
para que o preconceito, a invisibilidade, a subordinação e o perverso 
processo de desvalorização deixem de acometer os Funcionários da 
Educação. Assim como os Professores e demais profissionais do magistério, 
os Funcionários também são responsáveis pela qualidade do ensino e pela 
promoção da escola pública enquanto instituição indutora da inclusão social 
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e da cidadania. E por tal razão precisam ser reconhecidos, de fato, em todos 
os sistemas e redes educacionais (CNTE 2011, p. 12). 

 

Ainda na análise do texto do PPP da Escola Nucleada de Sambaituba, é 

possível verificar que na apresentação é afirmado que houve processo coletivo de 

reformulação da Proposta Pedagógica. Desse modo, observa que a mesma evidencia 

a identidade da escola, segundo o que abaixo é afirmado: “possui uma identidade 

própria, por isso a construção coletiva desse projeto possibilitou o reconhecimento 

dessa identidade, tornando-se um instrumento de diagnóstico e transformação da 

realidade escolar” (SAMBAITUBA, 2010, p. 5). 

Além disso, ainda afirma que o Documento é “um mecanismo teórico- 

metodológico, que organiza as atividades, sendo mediador de decisões e condução 

das ações na análise dos resultados, possibilitando a intervenção e mudança das 

realidades que está em constante transformação” (SAMBAITUBA, 2010, p. 5). 

Partirmos para a questão relativa ao “conhecimento” que professores e 

funcionários tem do Projeto Político Pedagógico da escola. Mas, as respostas foram, 

a maioria de “desconhecimento”, o que evidencia descumprimento do que determinam 

as normas específicas relativas à educação do campo. Daí, ocorre que a pesquisa 

feita com pais, alunos, funcionários e professores traduz exatamente o contrário, 

conforme se pode comprovar: 

 
 

Tabela 04 – Conhecimento do Projeto Político Pedagógico da Escola 

Professores Número Percentual 
Sim 01 16,7% 
Não 10 66,6% 

Não respondeu 01 16,7% 

Total/percentual 12 100% 
Fonte: Tabela construída com base nos dados da pesquisa de campo, 2017. 

 

Quase totalidade dos professores investigados afirmou desconhecer o projeto 

político pedagógico da escola. Tal descoberta nos despertou o seguinte 

questionamento: como é que se pode planejar e exercitar o múnus educativo, sem 

tomar como referência o documento chave da escola? E essa resposta foi dada em 

uníssono também pelos funcionários, conforme se verifica: 
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Tabela 05 – Conhecimento do Projeto Político Pedagógico da Escola 

Funcionários Número Percentual 
Sim 01 16,7% 
Não 05 83,3% 

Não respondeu 00 0,00% 

Total/percentual 06 100% 
Fonte: Tabela construída com base nos dados da pesquisa de campo, 2017 

 

É preciso apurar a contradição entre o afirmado e o que está posto na 

‘Apresentação’ do Projeto Político-Pedagógico e o que foi respondido por professores 

e funcionários, o que nos faz reforçar que se deu a “pedagogia da maçaneta”, 

conforme mencionado por Lopes (2010). 

Na “Contextualização da Unidade Escolar (Sambaituba, 2010, p. 6) é feita a 

seguinte afirmação sobre a realidade das comunidades que integram a Nucleada: 

Com o propósito de atender as demandas educacionais, respeitando as 
especificidades de cada localidade, a Escola Nucleada de Sambaituba I 
abarca as comunidades de Vila Olimpio, Campinhos, Urucutuca, Sambaituba, 
Aritaguá, Vila Vidal e Vila São João. A grande maioria das famílias vive da 
agricultura, pesca e do [de] programa[s] de distribuição de renda do governo 
federal como o Bolsa Família. Percebe-se também que essas comunidades 
não são assistidas por nenhum programa de desenvolvimento sustentável ou 
geração de renda, apesar de estarem situadas dentro de uma APA (Área de 
Preservação Ambiental), implicando no aumento da pobreza, miséria e 
consequentemente da violência, promovidas por jovens, que sem 
perspectivas e oportunidades são compelidos a prática de atividades 
criminosas como uso e tráfico de drogas, dentre outros (SAMBAITUBA, 2010, 
p. 6). 

 

Os dados acima citados por quem produziu a revisão da Proposta Pedagógica 

da escola investigada, em análise, evidenciam a completa ausência da situação dos 

pequenos produtores, pescadores, extrativistas, bem como a situação 

socioeconômica. Em decorrência desse quadro a situação das propriedades, do 

trabalho, além de ignorar os elementos culturais que envolvem as diferentes 

comunidades envolvidas no processo, silencia sobre a realidade do uso, posse e 

titularidade da terra. Essa realidade mostra uma contradição com elementos do que 

Caldart (2008) chama de “Decálogo” obrigatório para quem atua na Educação do 

Campo. 

O Projeto Político-Pedagógico, na sua inteireza, ignora a realidade de 

concentração da terra em nível nacional, principalmente, as diferenças entre os 

modelos do Agronegócio e da Agricultura Camponesa. Também, os conflitos que 

envolvem os diversos atores os quais agem entre um e outro, assim como os conflitos 

vinculados ao mundo da política, tais como: as bancadas da “bala”, da “bíblia”, do 
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“boi”, da “mineração” - de um lado - e as bancadas dos sindicalistas, dos militantes 

dos movimentos sociais e dos movimentos ligados à educação. 

Esse “silêncio” sobre a Totalidade ou Universalidade, conforme preconiza o 

Materialismo Histórico-Dialético, reverbera na Particularidade que envolve os tempos 

da Capitania Hereditária e dos Engenhos de cana-de-açúcar. Nesse sentido, o 

coronelismo com gosto de sangue e de cadáver por um lado, e os indígenas, negros 

e assalariados rurais reduzidos à condição de semiescravidão por outro. Ademais, a 

Unidade silencia sobre a formação do “povo ilheense” cuja maioria é composta por 

pretos e pardos, num total de 79% (IBGE, 2010), enquanto cerca de 19% é composta 

de brancos. 

Nesse segmento, a Singularidade representada na Nucleada Sambaituba com 

seus seis povoados, com cerca de 5 mil habitantes precisaria, necessariamente, 

colocar na “ordem do dia” todas as realidades destacadas, além da depredação do 

Bioma da Mata Atlântica. Também, da destruição das matas ciliares, principalmente, 

a mata ciliar do Rio Almada que banha a quase extensão das comunidades envolvidas 

na Nucleada. Nesse contexto, destaca-se o Rio Almada, que há 15 anos era 

caudaloso e cristalino, hoje vive assoreado e reduzido a um quase esgoto. 

Ainda há que se destacar o silêncio que é praticado sobre a situação turística 

que envolve as comunidades onde está a Nucleada e, em especial, Aritaguá e 

Sambaituba. O turismo de final de semana, das férias – e a própria conversão de 

turistas em moradores ou proprietários de casas para veraneio em finais de semana. 

Esse aspecto traz para as comunidades, as experiências do mundo contemporâneo, 

especialmente os valores do “século”, do chamado “tempo rápido” das cidades e do 

agronegócio – conforme discutido no Segundo Capítulo. 

No entanto, voltando ao texto mesmo do Projeto Político-Pedagógico, dessa 

vez na “Fundamentação Teórica”, destacamos que não há nenhuma norma específica 

da Educação do Campo. Pois, apresenta apenas a Constituição Federal de 1988 e a 

Lei 9.394/1996, tecer detalhes do que uma e outra determinam, a exemplo da gestão 

democrática e – quanto à LDB – os artigos 23, 24, 26 e 28. 

No que tange aos pesquisadores da educação, faz poucas citações de Celso 

Vasconcelos e uma referência a Ilma Passos Veiga. 

Esse fator demonstra as restrições oriundas das limitações, consequência da 

ausência da formação inicial e continuada em educação do campo. Note-se que tal 
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situação nos leva ao fato de as instituições de ensino superior da Região, ainda que 

tenham cursos de Pedagogia, ignorarem a educação do campo e terem currículos 

generalistas e descontextualizados. Ademais, é essencial que se destaque que a 

Universidade Estadual Santa Cruz – UESC, segundo denúncia feita pelos Movimentos 

Sociais de luta pela terra do Território de Identidade Litoral Sul, mantém em silêncio 

Projeto de Criação do Curso de Pedagogia da Terra, já se vão quase duas décadas. 

Esse fato evidencia que embora a Universidade tenha crescido em diversidade 

de cursos, adoção de política das Cotas Raciais, crescimento em oferta de cursos de 

Especialização, Mestrado e até Doutorado, sua matriz originária continua vinculada 

ao coronelismo. Além disso, a ideologia da meritocracia é que faz com que no seu 

interior haja batalhas hercúleas pela superação do espírito coronelista, personalista, 

patriarcal, racista, homofóbico e excludente, com muita dificuldade de pautar essas 

questões por parte dos movimentos diversos que estão sendo construídos nos 

espaços diversos da Instituição. 

A “proposta metodológica”, analisada, apresenta os elementos a serem 

desenvolvidos, conforme se destaca a seguir (Sambaituba, 2010, p. 18): “A proposta 

de educação de nossa escola tem ênfase em três aspectos importantes na questão 

da metodologia de ensino: temas geradores; prática-teoria-prática; e participação 

coletiva”. Por meio desses três aspectos, dimensões, elementos, pretendiam 

desenvolver a ação administrativo-pedagógica, mas sem fazer referência às questões 

que envolvem a terra, o meio ambiente, os recursos hídricos, a agricultura camponesa 

e a agroecologia. Ademais, silenciar sobre os serviços do Estado, enquanto entes 

municipal, estadual e federal, para as populações campesinas, como: saúde, 

educação, trabalho, moradia, lazer, previdência, alimentação, conforme determina o 

artigo 6º da Constituição Federal de 1988. 

O documento revisado em 2010 omite ou ignora a proposta curricular, deixando 

de lado um tema que é caro a educação, principalmente, no que se refere à parte 

diversificada, por meio da qual é possível flexibilizar e priorizar. Para tanto, flexibilizar 

quanto ao “peso” dado a Português, Matemática e Ciências, assim como priorizar as 

discussões vinculadas à realidade mesma dos sujeitos que vivem e trabalham no 

campo: terra, território, trabalho como princípio educativo, meio ambiente, recursos 

hídricos, suporte financeiro e técnico, principalmente, dos bancos estatais (Banco do 

Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal) e das Agências de fomento e 
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de suporte técnico como Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), 

Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), dentre outras. 

Sobre o Projeto Político Pedagógico – em análise – a nossa conclusão é a de 

que padece pela falta da especificidade para a Educação do Campo, ao menos 

quando consideramos a pesquisa colhida junto aos professores, pais e funcionários – 

do que é chamado de processo democrático. Todo o documento precisa de melhorias 

e carece de uma melhor fundamentação teórica, já que sequer cita as normas e a 

literatura específicas da educação do campo produzidas desde 1990. Isso, sem falar 

que pode ampliar o que chama de “contexto”, além de acrescentar o diagnóstico, 

podendo ser acrescida, inclusive, a realidade ambiental, hídrica e da terra, 

principalmente, a posse, uso e cultivo. 

No próximo tópico, faremos uma discussão sobre o Projeto Político Pedagógico 

e os desdobramentos dele oriundos, no que se refere à prática administrativa e 

pedagógica caminham para a emancipação humana. 

 

3.3 A efetividade das perguntas no Projeto Político Pedagógico 

 

 
No primeiro capítulo, quando discutimos sobre a Educação do Campo no Brasil, 

a partir da década de 1990, pudemos constatar a luta para construir uma educação 

que levasse em consideração os sujeitos do campo, a saber: povos da floresta, 

indígenas, remanescentes de quilombos, pescadores, ribeirinhos, extrativistas, 

assentados, acampados, faxinalenses, foi uma luta cotidiana. Entretanto, pudemos 

ver que há dois projetos em disputa, segundo Fernandes: o do agronegócio – com a 

devastação das matas, intoxicação dos rios, dos lençóis freáticos, dos alimentos e das 

pessoas, o investimento maciço nas novas tecnologias e o “cálculo de pessoas”, que 

é a substituição de mão de obra pelas máquinas. 

Desse modo, pudemos ver que os investimentos governamentais no projeto do 

agronegócio é muito superior ao que é disponibilizado para a agricultura camponesa. 

Assim, a partir dela é que se tem mais de 80% dos produtos na mesa e que se tem a 

mão de obra ocupada em quase 85%. 
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Ainda pudemos ver que há concentração de terra nas mãos de poucos, 

enquanto quem precisa de terra para viver e trabalhar não a tem, ou se a tem, é 

mínimo o tamanho. Aliado a isso, pudemos ver que por meio da política os 

envenenadores, os que cometem crimes contra o meio ambiente são protegidos por 

meio da flexibilização das leis. Também, por meio do perdão das dívidas e que há 

uma espécie de associação entre detentores de terra e políticos, inclusive quanto ao 

enfrentamento com os trabalhadores, pois têm a leniência dos poderes do sistema de 

justiça, que “fecha os olhos” para os inúmeros crimes ocorridos no campo. De Igual 

maneira ocorre por meio do burocratismo e da estrutura jurássica do Judiciário em 

que o julgamento leva anos e até décadas para serem solucionados, evidenciando o 

sentimento de impunidade que reina no país. 

Quando se trata da educação do campo na Bahia, pudemos constatar, dentre 

outras coisas que há uma priorização do agronegócio, da mineração por um lado, 

enquanto do outro, estão as escolas do campo. Nessa realidade há fechamento 

massivo de espaços escolares, baixa acessibilidade na efetivação das metas e 

estratégias do Plano Estadual de Educação, principalmente, no que se refere às 

estratégias e ações relacionadas à educação do campo. 

Essa situação é agravada com a discussão, aprovação e sancionamento do 

Plano Estadual de Educação 2014–2024. É que a recusa do FEEBA em contemplar a 

reivindicação do Fórum Estadual de Educação (FEEC) de que o Plano contivesse uma 

Meta 21, específica para a Educação do Campo, por tudo de negativo que tem 

ocorrido no estado, depõe contra a afirmação de que o Governo do Estado e seus 

representantes na SEC priorizam a educação destinada aos sujeitos do campo. 

Nesses termos, se quisermos falar de avanços em nível estadual para a educação e 

para os sujeitos do campo, devemos creditar tais avanços às lutas organizadas e 

articuladas dos diversos movimentos sociais do campo, também na Bahia, já que 

nenhum avanço até hoje veio sem luta. 

No que tange ao município de Ilhéus, destacamos os “silêncios” que são 

praticados na educação quanto às violências oriundas do espírito belicista dos 

colonizadores, com a anuência dos locais, contra os indígenas. Em primeiro lugar, 

contra os negros durante e após a escravatura. Segundo, contra os assalariados 

rurais durante toda a cultura do cacau, com seu coronelismo e, principalmente após a 

Constituição Federal de 1988, que restabeleceu a “era dos direitos”. 
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Há que se destacar que em Ilhéus até o início dos anos 2000, não existia 

nenhuma sinalização de adesão ao que ocorria em nível nacional em relação à 

educação do campo. E hoje, mesmo após a efervescência dos artigos 23, 24, 25, 26 

e 28 da Lei 9.394/1996, das Resoluções CNE/CEB 01/02 e 02/2008, do Decreto 

7.352/10 e da Lei 12.960/14 e com o eco dessas normas no Conselho Municipal de 

Educação que aprovou as Diretrizes Curriculares, Pedagógicas e Operacionais da 

Educação do Campo local e da realização de quatro seminários anuais sobre o tema 

Educação do Campo, vemos a contradição nessa particularidade da educação. 

Vê-se, portanto, uma prática de projetos políticos pedagógicos desencarnados 

da realidade dos espaços campesinos onde estão localizadas as escolas. Também, 

ausência da formação inicial e continuada sobre Educação do Campo para os 

trabalhadores e as trabalhadoras desses espaços. Mas, o pior de todos os limites é 

quando a questão envolve a realidade dos espaços campesinos determinando o 

“silêncio”, a omissão, a negligência em relação a todas as situações que envolvem os 

quase 16% de cidadãos que habitam as áreas rurais dos mais de 1.500 km² de Ilhéus. 

Essa realidade descreve a Escola Nucleada de Sambaituba, situada no meio 

rural da Região Norte do município e que atende aos sujeitos do campo das 

comunidades: São João, Vila Vidal, Aritaguá, Sambaituba, Urucutuca, Campinhos, 

Vila Olímpio e Ribeira das Pedras. Nesses espaços do ‘silencio’ encontra-se a escola 

que atende a alunos de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação de 

Jovens e Adultos em número crescente e que estão em ambientes cuja estrutura física 

é deficitária nos seis espaços em que há oferta de educação. 

Vemos os programas suplementares de alimentação e transporte – 

determinados pela Constituição Federal de 1988 (artigo 208, VII) e pela Lei 

9.394/1996 (artigo 4º, VIII) serem ofertados de forma deficitária, não obedecendo ao 

que determina a Lei 11.947/09 e sem vontade política para concretização. Portanto, 

vale informar que é mais conhecida como “Lei de José Alencar”, em que está posto 

que os Sistemas adquirirão até 30% dos produtos da alimentação junto aos 

agricultores familiares (cf Resolução 38 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE). Ademais, que a “assistência à saúde” igualmente determinada na 

Carta Magna e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não é, sequer, mencionada 

para os alunos das escolas do campo. Nesse sentido, lançamos as três questões para 

os respondentes, no sentido de coletar dados da nossa Pesquisa: 
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1 - O Projeto Político Pedagógico é um mecanismo educacional para uma 

gestão democrática e participativa na Escola Nucleada de Sambaituba? 

2 - A Comunidade Escolar compreende a diferença entre educação do campo 

como política pública e educação do campo como política emancipatória? 

3 - Quais são as especificidades que deve conter um Projeto Político- 

Pedagógico de uma escola do campo que tenha como pressuposto teórico a 

emancipação humana? 

Quanto à primeira questão, o que foi afirmado no transcorrer de todo capítulo, 

é que há falta de conhecimento do Documento por parte de professores e funcionários. 

Igualmente, foi constatado na análise documental do projeto político- pedagógico; o 

mesmo contém os elementos de um Projeto Escolar da educação básica, mas não as 

especificidades de um projeto destinado a um espaço campesino. 

Tomando por base as tabelas de número 06, 07 e 08vemos a ausência de 

formação inicial e continuada sobre educação do campo. Também, a efetivação de 

uma prática pedagógica vinculada à educação rural, sem a chamada “inculturação”. 

Desse modo, percebemos que os profissionais, no ambiente onde atuam, realizam a 

uma prática quase mecânica, sem o envolvimento. Nesse sentido, visualizamos 

Caldart (2004) quando trata do “decálogo” para quem atua nas escolas de educação 

do campo. Como comprovação da formação destinada à Educação do Campo, 

vejamos a seguinte tabela: 

 
 

Tabela 06 - Formação inicial em Educação do Campo 

Professores Número Percentual 
Sim 02 16,67% 
Não 10 83,33% 

Total/percentual 12 100,00% 
Fonte: Tabela construída com dados da pesquisa de campo, 2017  

 

Em vista dos números apresentados, não há dúvida de que a maioria dos 

professores e das professoras da Escola pesquisada padece da ausência de 

formação inicial em educação do campo, com exceção de apenas duas pessoas. 

Nesse enfoque, o Sistema Municipal de Educação é negligente, omisso ou mesmo 

criminoso, já que descumpre a determinação legal. 

A Lei 9.394/1996, artigo 62, § 1º reza que “a União, o Distrito Federal, os 

estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação 

inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério”. Em virtude 
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disso, ocorre que para uma escola do campo, a formação precisa estar dentro dos 

moldes da educação do campo, conforme discutimos no Capítulo II, segundo 

determinam as Resoluções CNE/CEB 01/02 (artigos 12 e 13) e 02/08 (artigo 7º, § 2º), 

além do Decreto 7.352/10 (artigo 4º, VI). 

O mesmo pode ser visto com relação à formação dos funcionários da Escola, 

conforme apresentado nesta tabela: 

 
 

Tabela 07 - Formação inicial em Educação do Campo 

Funcionários Número Percentual 
Sim 03 50% 

Não 13 50% 

Total/percentual 06 100,00% 
Fonte: Tabela construída com dados da pesquisa de campo, 2017  

 

Cabe destacar que as respostas dadas pelos funcionários trazem uma carga 

de contradição, uma vez que questionados sobre a formação que tinham, cinco 

responderam que “tinham Ensino Médio”, enquanto apenas uma, estava cursando 

História na UESC. Nesse quesito, podemos argumentar que não é comum ter 

formação específica em Educação do Campo para profissionais de apoio à educação 

no país, se só tem o Ensino Médio, tampouco para quem ainda não concluiu o ensino 

superior. Vejamos a Tabela número 08, com o objetivo de conferir essas informações: 

 
 

Tabela 08 - Formação na Educação Básica e superior 

Funcionários/formação Número Percentual 
Ensino Médio 06 100% 

Graduação 00 0,0% 
Especialização 00 0,0% 

Mestrado 00 0,0% 
Doutorado 00 0,0% 

Pos-doutorado 00 0,0% 

Total/percentual 06 100% 
Fonte: Tabela construída com dados da pesquisa de campo, 2017. 

 

Na tabela nº 08 tem a demonstração de que os sujeitos têm formação para 

atuar no exercício que eles realizam na Escola Nucleada de Sambaituba (auxiliar de 

serviços nutricionais e de serviços gerais, porteiros, vigilantes). 

Dando continuidade a pesquisa, perguntamos também sobre a educação 

continuada/permanente sobre educação do campo, como mostra a tabela nº 09: 
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Tabela 09 - Formação Permanente/Continuada sobre Educação do Campo 

Professores /formação Número Percentual 
Sim 00 0,00% 

Razoavelmente 05 41,67% 
Não 07 58,33% 

Total / percentual 12 100% 
Fonte: Tabela construída com dados da pesquisa de campo, 2017  

 

Podemos observar que os sujeitos informam que não têm formação 

permanente. Mais uma vez fica evidenciada a lacuna existente quando a questão 

envolve o “Decálogo” citado por Caldart sobre os “mandamentos” necessários para se 

atuar de forma significativa, comprometida e consequente nos espaços do campo. 

O mesmo se dá quando com as respostas dadas pelos funcionários da escola 

pesquisada sobre a formação permanente/continuada em educação do campo, 

vejamos a tabela nº 10: 

 
Tabela 10 - Formação Permanente/Continuada sobre Educação do Campo 

Funcionários/ formação Número Percentual 
Sim 1 16,7% 
Razoavelmente 4 66,6% 
Não 1 16,7% 

Total/percentual 6 100,00% 
Fonte: Tabela construída com dados da pesquisa de campo, 2017. 

 
Nota-se nessa tabela, que mesmo tendo uma pessoa respondendo 

positivamente que possui formação continuada, não demonstra veracidade na 

resposta, devido os dados apresentados na tabela nº08. Assim se confirma que a 

formação adequada à Educação do Campo não tem. Nas duas tabelas percebemos 

que as Leis relativas à educação são descumpridas, principalmente quando nos 

referimos à LDB, às Resoluções CNE/CEB01/02, 02/08 e ao Decreto 7.352/10. 

Portanto, se há formação, essa se dá apenas no cumprimento dos artigos 61 e 62 da 

Lei 9.394/1996. 

Além disso, a própria pesquisa evidenciou que os profissionais da escola 

Nucleada de Sambaituba têm dificuldade para compreender a relação e as diferenças 

entre a Educação do Campo como política pública e a educação enquanto política 

emancipatória. 

A Tabela 11 nos dá o retrato da questão: 
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Tabela 11 - Diferença entre uma educação democrática e participativa e uma 
educação para a emancipação humana 

Professores Número Percentual 
Respondeu 8 66,7% 

Não respondeu 4 33,3% 

Total/percentual 12 100% 
Fonte: Tabela construída com dados da pesquisa de campo, 2017 

 

Reafirmando, os dados da tabela 11 e tomando por base Marx (“A Questão 

judaica”; “Crítica ao programa de Gotha”) e Mézáros (“Para além do Capital”; “A 

Educação para além do Capital”; “O Desafio e o Fardo do Tempo Histórico”) que 

tratam da necessidade de superar o Capital e o sistema metabólico do Capital, 

enquanto condição para a emancipação humana. Nesse sentido, restou provado pela 

tabela 11 e pela pesquisa em geral, a dificuldade que têm os trabalhadores em 

Educação para compreender o que significa o trabalho, enquanto “classe em si” e 

“classe para si” (MARX, 1996, p.125). Daí, os trabalhadores da educação, inclusive 

os da Educação do Campo só darão um passo fundamental para a emancipação, 

quando compreenderem que sob o jugo do capital se pode falar apenas do “Fim da 

História” (FRANCIS FUKUYAMA, 1989). 

De igual forma é perceptível, nos funcionários pouca compreensão no que trata 

a educação em vista da emancipação humana. Vejamos a Tabela 12: 

 
 

Tabela 12 - Diferença entre uma educação democrática e participativa e uma 
educação para a emancipação humana 

Funcionários Número Percentual 
Respondeu 03 50% 
Não respondeu 03 50% 

Relacionou a questão ao 
Marxismo 

00 00% 

Total/percentual 06 100% 
Fonte: Tabela construída com dados da pesquisa de campo, 2017 

 

Os sujeitos se dividem entre os que não “têm domínio” sobre a questão, os que 

preferem se arriscar, dizendo, inclusive que: “gestão democrática e participativa sendo 

praticada, consequentemente, haverá a emancipação humana”. Nisso, Caldart (2009, 

p. 4) afirma que: 

 
A Educação do campo se coloca em luta pelo acesso dos trabalhadores ao 
conhecimento produzido na sociedade e ao mesmo tempo problematiza, faz 
a crítica ao modo de conhecimento dominante e à hierarquização 
epistemológica própria desta sociedade que deslegitima os protagonistas 
originários da Educação do campo como produtores de conhecimento e que 
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resiste a construir referências próprias para a solução de problemas de uma 
outra lógica de produção e de trabalho que não seja a do trabalho produtivo 
para o capital (CALDART, 2009, p. 4). 

 

E Mészáros corrobora com esta posição, quando assevera que: 

[...] uma reformulação significativa da educação é inconcebível sem a 
correspondente transformação do quadro social, no qual as práticas 
educacionais da sociedade devem cumprir as suas vitais e historicamente 
importantes funções de mudança (MÉSZÁROS, 2008, p.13). 

 

O conhecimento que pode ajudar os trabalhadores e as trabalhadoras de uma 

escola do campo não pode se limitar aos aspectos pedagógicos do agir, já que há da 

parte dos entrevistados um desconhecimento do que vem a ser a “emancipação 

humana” conforme os escritos de Marx, Engels e Mészáros, tempo em que a colocam 

como se fosse corolário da gestão democrática e participativa. Mas, por dentro do 

Sistema Metabólico do Capital e sem vislumbrar toda a complexidade e as 

contradições inerentes a este Sistema e a sua necessária “superação”, inclusive, sem 

uma análise das constantes crises pelas quais passa o Capital e que, segundo o 

próprio Marx, prenunciam o seu ocaso. Taffarel (2016) afirma que: 

Nesta conjuntura de crise estrutural permanente do capital, para entender e 
propor algo especificamente a respeito da Educação da classe trabalhadora 
é preciso considerar a história e as propostas pedagógicas que a classe 
trabalhadora veio defendendo, em especial, a partir da instalação do modo 
de produção capitalista, conforme o conhecemos na atualidade. É preciso 
recuperar os fundamentos da pedagogia socialista a partir da visão 
materialista da história (TAFFAREL, 2006, p.2). 

 

Como, os trabalhadores e as trabalhadoras em educação de uma escola do 

campo poderão fazer essa “leitura”, se não têm o que a própria Taffarel (2006) chama 

de 

[...] pilares para a escolarização da classe trabalhadora, na perspectiva 
socialista”? E quais seriam esses “pilares”, segundo ela: (a) consistente base 
teórica que implica no domínio do conhecimento clássico científico, da 
filosofia, das artes e da Educação Física, (b) consciência de classe; (c) 
formação política; (d) organização revolucionária (TAFFAREL, 2016, p. 1). 

 

Caberia, portanto, mais um questionamento – dentro da pergunta do projeto – 

qual dos “pilares” apresentados podem ser considerado em que os participantes da 

pesquisa temem? 

Não subestimamos a inteligência das pessoas quanto à letra “a” e à letra “c”, 

mas o “domínio” sobre um e outro, sem a formação inicial e continuada em educação 

do campo e sem o que Caldart (2004) chamou de “decálogo” para quem atua nas 
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escolas dos espaços campesinos, certamente há carências, limitações quanto às 

letras “b” e “d”. 

Ademais, é preciso admitir, quando Taffarel (2017) aponta o embate entre as 

pedagogias do “aprender a aprender” e as pedagogias de base socialista, que nos 

espaços campesinos do município de Ilhéus o destaque está vinculado a essas 

pedagogias. Nesse sentido, Taffarel (2016, p.4) declara que: 

[...] podemos reconhecer a oposição existente na atualidade entre os pilares 
da pedagogia socialista, enquanto uma pedagogia da transição e, os pilares 
das pedagogias correntes e hegemônicas no sistema educacional no Brasil, 
que, segundo a própria autora são de bases “construtivistas e idealistas. 

 

Passando do campo da pedagogia e lincando à Teoria Marxista, convém 

destacar que Emir Sader (2008), prefaciando István Mészaros (2008) na sua obra “A 

Educação para Além do Capital” elabora o pensamento exposto no fragmento a 

seguir: 

O objetivo central dos que lutam contra a sociedade mercantil, a alienação e 
a intolerância, é a emancipação humana. A educação, que poderia ser uma 
alavanca essencial para a mudança, tornou-se instrumento daqueles 
estigmas da sociedade capitalista: ‘fornecer os conhecimentos e o pessoal 
necessário à maquinaria produtiva em expansão do sistema capitalista, mas 
também, gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 
dominantes’. Em outras palavras, tornou-se uma peça do processo de 
acumulação de capital e de estabelecimento de um consenso, que torna 
possível a instalação de um injusto sistema de classes. Em lugar de 
instrumento da emancipação humana, agora é mecanismo de perpetuação e 
reprodução do sistema (MÉZÁROS, 2008, p. 6). 

 

Nas palavras de Sader podemos encontrar uma síntese do que tanto Marx e 

Engels quanto Mészáros afirmam sobre o Sistema Metabólico do Capital, que recorre 

a elementos sociais, culturais, educacionais, econômicos e até religiosos para se re- 

inventar e se ressignificar, mesmo que, no dizer de Mészáros que a universalidade de 

um modelo não é possível sob a 

[...] globalização capitalista, porque não é geradora de justiça social, já que 
aliena e desumaniza, enquanto, [citando Marx] só é possível haver esta 
universalização quando as forças produtivas e as relações de produção 
estiverem vinculadas à consciência social dos trabalhadores (MÉZÁROS, 
2008, p. 11) 

 

A Tabela 11 da nossa pesquisa na pergunta aos sujeitos se estes conhecem “a 

diferença entre uma educação democrática e participativa e uma educação para a 

emancipação humana”. O percentual desses investigados evidenciou 

desconhecimento da abordagem sobre a “emancipação humana” e nos preocupou 
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porque demonstra despreparo, principalmente dos professores, quem conforme a 

Tabela 1 da nossa pesquisa tem formação universitária, ainda que não tenham 

formação inicial, nem continuada em educação do campo, coisa que mostra a 

deficiência ou a falta de compromisso dos cursos de pedagogia com as questões que 

envolvem a diversidade e, em especial, a diversidade relacionada aos sujeitos do 

campo. 

Ainda, analisando a Tabela 11, que trata da diferença entre uma educação 

democrática e participativa e uma educação para a emancipação humana, podemos 

dizer que 1/3 dos sujeitos da pesquisa não respondeu a diferença entre gestão 

democrática e participativa e uma educação para a emancipação humana. Daí, 

poderemos evidenciar a insegurança quanto ao tema abordado na questão. Para 

tanto, é importante destacar que dentre os investigados, nenhum estabeleceu a 

diferença entre ambas; oito, confundiram uma e outra; e nenhum evidenciou tratar-se 

de um tema afeito ao Materialismo Histórico-Dialético. 

Marx (1989) conforme versamos no Capítulo II trata da emancipação humana, 

que só pode ser possível a partir da superação do Capital. Já Mészáros(2008), refere- 

se a educação para além do capital. Aliás, toda a obra é construída a partir do 

pensamento de Paracelso (Suíça, 1493-1591), de José Martí (1853-1895, Cubano) e 

de Karl Marx indicados no início do texto e a partir dos quais ele desenvolve toda a 

obra. 

A emancipação humana em Marx é a condição sem a qual é impossível superar 

o sócio-metabolismo do Capital, no qual, o máximo que pode acontecer é a 

emancipação política, mas enquanto faz de contas. No caso da “educação para a 

emancipação humana” da qual fala de Mészáros, é uma faceta da alteração do 

Capital, no nível educacional, mas alterando substancialmente o Sistema do Capital. 

Esse autor faz uma reflexão sobre a distância entre os três, destacando (que mesmo 

com uma diferença de quase cinco séculos) uma comunhão de pensamentos no que 

se refere a “mudança estrutural que nos leve para além do capital”. 

Essa pode ser considerada a primeira afirmação contundente da obra de 

Mészáros em que (2008, p. 11): “poucos negariam hoje que os processos 

educacionais e os processos sociais mais abrangentes de reprodução, estão 

intimamente ligados”. Isso posto, nos obriga a interpretar as respostas a Tabela 11 

como algo preocupante, ou ainda, como fez um sujeito da pesquisa, a qual menciona 
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que “uma educação para a emancipação humana é consequência de uma educação 

com gestão democrática e participativa”. Essa postura significa dizer que as ações da 

educação sendo baseadas na democracia e na participação são suficientes para que 

as pessoas construam e conquistem sua cidadania. 

Se tomarmos em consideração que Mészáros (2008, p. 11) ainda afirma que 

qualquer prática, mesmo inovadora sob a égide do capital é simples reprodução do 

sistema do capital. Dessa forma, veremos que a gestão democrática e participativa 

não é indicativo de outro mundo ou de outra lógica e muito menos da construção de 

sujeitos verdadeiramente emancipados, porque vivendo sob os ditames do capital que 

tem nesta estratégia o desenvolvimento sóciometabólico que o retroalimenta, ao 

servir-se dos discursos feitos pelos próprios gestores e trabalhadores a partir de 

dentro das suas estruturas, sem sequer alterar substancialmente a realidade. Nesse 

sentido ele é taxativo a afirmar que (2008, p. 11): 

[...] uma reformulação significativa da educação é inconcebível sem a 
correspondente transformação do quadro social, no qual as práticas 
educacionais da sociedade devem cumprir as suas vitais e historicamente 
importantes funções de mudança (MÉZÁROS, 2008, p. 11). 

 

Em outras palavras, até poderemos colocar todos os sujeitos em permanente 

movimento, estudar e compreender a situação que nos oprime, da mesma forma que 

ter decoradas todas as leis da educação. Mas, se isso não vier acompanhado de uma 

proposta e de efetiva mudança de paradigma socioeconômico, a educação não 

passará de mera tática de cumprimento do fazer pedagógico e sem substancialidade 

quanto à alternativa ao que precisa o capital para se legitimar. 

Ainda nesse sentido, Mészáros (2008, p. 11) afirma que: 

 
[...] caso não se valorize um determinado modo de reprodução da sociedade 
como o necessário intercâmbio social, serão admitidos, em nome da reforma, 
apenas alguns ajustes menores em todos os âmbitos, incluindo o da 
educação. As mudanças, sob tais limitações, apriorísticas e prejulgadas, são 
admissíveis apenas, com o único objetivo de corrigir algum detalhe defeituoso 
da ordem estabelecida, de forma que sejam mantidas intactas as 
determinações estruturais fundamentais da sociedade como um todo, em 
conformidade com as exigências inalteráveis da lógica global de um 
determinado sistema de reprodução (MÉSZÁROS, 2008, p. 11). 

 

Assim, uma escola que silencia diante da situação de poder, estabelecida 

quando desenvolve o seu múnus educacional numa realidade dos sujeitos aos quais 

prestam serviços é de extrema pobreza, de subcidadania. Isso, porque é deficitária 

quando se fala de acesso aos direitos fundamentais – liberdade, opinião, expressão, 
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ir e vir – atua dentro das regras ou dos ditames do sistema sócio-metabólico do capital. 

Esta situação se agrava porque outros direitos ainda são negligenciados, a exemplo 

dos sociais - saúde, educação, moradia, trabalho, lazer, transporte, alimentação, 

previdência social - e dos chamados direitos de quarta geração – acesso as 

tecnologias da informação e da comunicação. Também, seja por falta dos 

equipamentos para redistribuição dos sinais ou por dificuldades com relação à 

aquisição de aparelhos de última geração, dentro de padrões mínimos de segurança 

e confiabilidade; sem falar que o acesso à web na própria escola, ainda, não é uma 

realidade. 

Dessa maneira, resta impositivo discutir temas como meritocracia e 

oportunidade ou falta de oportunidade. Além disso, importância e significado do 

trabalho nos espaços rurais como produtor de significado e enquanto condição sine 

qua non para as pessoas dos espaços campesinos terem acesso às condições 

mínimas de cidadania e sem serem tornados “coitadinhos” ou se sentirem 

“coitadinhos”. 

Por fim, como discutir sobre as Categorias do Materialismo Histórico-Dialético, 

quando consideramos a nossa temática neste Mestrado e a nossa pesquisa? As 

Categorias são a Totalidade ou Universalidade, a Particularidade, a Singularidade, a 

Contradição, a Mediação e o Trabalho. Já tratamos delas no Segundo capítulo, 

quando tratamos do Método, mas, como aplicá-las na compreensão do que estamos 

querendo afirmar? 

A Totalidade ou a Universalidade pode ser entendida como sendo o próprio 

Sistema do Capital, que gera consensos e que, por meio do sociometabolismo. (O 

prefixo   sócio   significa   que   se   relaciona   ao   caráter   social   do   capitalismo; 

a palavra metabólico tem a ver com metabolismo que é o processo químico que o 

organismo necessita para a formação, desenvolvimento e renovação de suas 

estruturas celulares). Portanto, ao falar em sistema sociometabólico do capital, está 

se referindo ao processo social que o capitalismo forma, desenvolve e renova se 

perpetua, se reinventa e intenciona petrificar o tempo no espaço. Mészáros (2009, p. 

127) fala das “contradições” inerentes ao Sistema e que fazem com que o mesmo 

“gere os seus próprios coveiros”. 

Dentre as contradições, destacamos: subordinação do trabalho ao capital; a 

produção e seu controle; a produção e seu consumo; a produção e a sua circulação; 
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o desenvolvimento e o subdesenvolvimento; o crescimento da expansão a todo custo 

e a resultante destruição ambiental. Essas contradições inerentes ao próprio sistema, 

dizem, segundo o autor em tela que são incapazes de gerar uma universalidade do 

Capital. 

Diante disso, sob o mesmo é impossível que haja qualquer tipo de justiça social, 

que só se daria com o fim da propriedade privada dos meios de produção e com a 

eleição da propriedade coletiva dos meios de produção. Tal perspectiva só se dá sob 

um modelo político-econômico socialista, a partir do qual seria aplicada a máxima: “de 

cada um segundo a sua capacidade e a cada um segundo a sua necessidade”, 

segundo afirmado por Marx em “Crítica ao Programa de Gotha” (1999, p. 7) e em 

Grundrisse (2008, p. 488). 

A situação posta acima nos leva a conceber a categoria da contradição como 

aquela que se dá após o Modelo Político-Econômico implodir ou se desmantelar, 

como é o caso do Capital. A partir dos contrassensos postos por Mészáros acima, 

quando é postulada uma nova Tese, no caso, o Socialismo. Ademais, se a Totalidade 

ou a Universalidade diz respeito à educação que é desenvolvida, dentro do que diz 

Frigoto: 

A junção da fragmentação ao abandono do campo crítico na disputa pelo 
projeto educativo e o foco de atendimento da grande massa desorganizada e 
despolitizada resultou naquilo que foi dominante na educação durante a 
década – a política da melhoria mediante as parcerias do público e privado. 
Desse desfecho resulta que no plano estrutural reiteram-se as reformas que 
mudam aspectos do panorama educacional sem alterar nossa herança 
histórica que atribui caráter secundário à educação como direito universal e 
com igual qualidade. Não só algo secundário, mas desnecessário para o 
projeto modernizador e de capitalismo dependente aqui viabilizado. No plano 
das políticas educacionais, da educação básica pós graduação, resulta, 
paradoxalmente, que as concepções e práticas educacionais vigentes na 
década de 1990 definem dominantemente a primeira década do século XXI, 
afirmando as parcerias do público e privado, ampliando a dualidade estrutural 
da educação e penetrando, de forma ampla,mormente nas instituições 
educativas públicas, mas não só, e na educação básica,abrangendo não só 
o conteúdo do conhecimento como também os métodos de sua produção ou 
socialização. A não-mudança estrutural a que me refiro pode ser nitidamente 
percebida pela leitura de balanços síntese feitos por três intelectuais 
representantes do pensamento crítico, os quais evidenciam que, tomados os 
últimos 80 anos, a prioridade da educação sustenta-se apenas no discurso 
retórico (FRIGOTO, 2011, p. 09;10). 

 
Portanto, verifica-se a própria contradição na Totalidade que é a educação: 

retocar a maquiagem; pedagogias do “aprender a aprender” positivistas e idealistas; 

parcerias público-privado; hiper-excitação do Sistema S e de outras instituições de 

capital privado como a Fundação Ayrton Senna e o Grupo ligado ao Todos Pela 
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Educação, Fundação Pitágoras, dentre outras. Além disso, é claro, da flexibilização 

das leis educacionais, a exemplo da Reforma do Ensino Médio, efetivada por meio de 

medida provisória, a partir da qual se privilegia o cidadão de notório saber para entrar 

em sala, ainda que não tenha cursado o nível universitário para efetivar o trabalho de 

professor de determinada área. 

A partir disso, vem a contradição, uma vez que o próprio sistema não é capaz 

de produzir metas, estratégias e ações que - considerando a educação como algo 

essencial, efetiva a isonomia, a garantia de oportunidades iguais para todos e todas, 

e muito menos a emancipação, que é muito mais do que a simples cidadania – que 

no Brasil, dentro do espírito das Revoluções Francesa e Industrial, garante, somente 

o direito ao voto, a liberdade de ir e vir, além do acesso à propriedade e do exercício 

da democracia. Aliás, a democracia num regime político econômico que tem na 

propriedade privada dos meios de produção, com a meritocracia em voga, dificilmente 

se pode falar de justiça social, de meio ambiente em vias de equilíbrio, de convivência 

entre sistemas de vidas. 

As discussões que darão continuidade à nossa pesquisa deve, 

necessariamente, envolver a Categoria trabalho, a partir dos pressupostos do 

Materialismo Histórico-Dialético, que consideramos ser uma Categoria basal na 

construção prático-teórica de Marx, Engels, Mészáros, Luckács, Frigoto, Saviani, 

Caldart, Santos, dentre outros. Nesse rumo, trabalharemos o “trabalho como princípio 

educativo”, no que faremos um contraponto com Gramsci, Pistrak, Saviani e outros. 

Também, porque entendemos que o trabalho dos professores pode ser um 

fazer meramente “adaptador”, caso os cursos de Pedagogia da Região permaneçam 

fazendo formação universitária para as pessoas trabalharem na educação básica, 

conforme preceituam a Constituição Federal de 1988, artigo 206; e a Lei 9.394 de 

1996, artigo 3º. Isso ocorre porque são princípios genéricos e que não determinam as 

Resoluções CNE/CEB 01/02 e 02/08, além do Decreto 7.352/10, artigo 2º. Nisso, e 

seguindo pesquisadores e pesquisadoras da educação do campo, poderiam os 

trabalhadores e as trabalhadoras da educação desenvolver um fazer “emancipador”, 

já que além das questões pedagógicas do laborar, efetivariam a condição de militantes 

sociais e discutiriam todas as questões abordadas no I capítulo desta pesquisa, 

quando apresentamos as reais condições vividas pelos trabalhadores, pelos 

indígenas e negros no município de Ilhéus, desde os tempos de Capitania Hereditária.
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3.4. O Produto da Pesquisa e a Pesquisa-ação: 

 
 

No trajeto da pesquisa, do estudo e da escrita, procedemos a realização de 

uma agenda de encontros entre gestores, funcionários, professores, alunos e pais 

sobre o texto atual do Projeto Político Pedagógico e em vista da sua atualização. 

Embora tenhamos definido, na questão estratégica do trabalho de construção 

da dissertação e da pesquisa, o Estudo de Caso, conforme dito acima, acabamos por 

firmar uma postura metodológica a mais: a Pesquisa-ação que “é uma forma de 

investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação 

que se decide tomar para melhorar a prática” (TRIPP, 2005, p. 5). 

A partir do que diz Tripp, podemos afirmar que a nossa pesquisa juntou 

gestores, funcionários, alunos, pais e professores para rever o Projeto em estudo, 

modificá-lo, em vista da alteração da realidade ou da distância entre esta e o Projeto, 

com o fito final de melhorar a prática. 

Já Franco (2005) se faz uma pergunta sobre a pesquisa-ação: “De que pesquisa 

estamos falando quando pensamos em pesquisa-ação”? E responde que: 

Se alguém opta por trabalhar com pesquisa-ação, por certo tem a convicção 
de que pesquisa e ação podem e devem caminhar juntas quando se pretende 
a transformação da prática. No entanto, a direção, o sentido e a 
intencionalidade dessa transformação serão o eixo da caracterização da 
abordagem da pesquisa-ação” (p. 3). 

 

E essa intencionalidade, no nosso caso, é melhorar a prática, mas a partir da 

orientação do Projeto Político Pedagógico, que se encontra ultrapassado e destoa do 

que deve ser um Documento de cunho pedagógico para uma escola do campo. 

Ainda podemos versar sobre as conceituações de Franco (2005) que declara ter 

percebido, nas suas pesquisas. Dentre essas, destacamos: 

[...] quando um grupo de referência solicita a pesquisa a um determinado 
pesquisador. Aí teremos uma pesquisa-ação de tipo colaborativo; se esta 
transformação se dá a partir dos trabalhos do pesquisador com o grupo de 
forma crítica. Aí a pesquisa-ação ganha tons de criticidade; e, por fim, quando 
a pesquisa-ação é previamente planejada, mas apenas pelo pesquisador e 
sem a participação da equipe (p.485,486). 

 

Nesse caso, será uma pesquisa-ação estratégica. Diríamos que a nossa 

pesquisa-ação tenha um misto das três, porque fez parte de um projeto de mestrado 
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do pesquisador; porque no decorrer da própria pesquisa ganhou contornos de 

criticidade, não só pelo pesquisador, mas do grupo referência engajado; e, porque, 

pelo fato de todos tomarem parte na agenda de trabalho construída e efetivada 

mensalmente, tornou-se pesquisa colaborativa. 

Quais os passos dados na nossa ação de pesquisar o Projeto Político 

Pedagógico em tela: 

(1) A leitura do texto do Projeto em comento com as devidas pontuações sobre 

o seu conteúdo, suas deficiências – seja quanto ao diagnóstico da realidade, 

seja quanto à legislação citada e sobre a literatura utilizada ou mesmo 

quanto às especificidades da educação do campo. E isso num processo de 

socialização do quanto constatado. É bom que se destaque que o nosso 

PPP foi debatido entre todos sob a coordenação do pesquisador. Essa 

prática ocorreu no dia 16 de setembro de 2017; 

(2) No dia 15 de julho de 2017 foi feito um debate sobre a Lei 3.629 de 2015 – 

que cria o Plano Municipal de Educação do município de Ilhéus – 

especialmente a Meta 21 sobre a Educação do Campo. Nessa Meta, 

algumas estratégias das mais de 50 que integram a Meta, foram discutidas; 

e a partir da discussão foi pensada uma ação para cobrar da Secretaria de 

Educação e do Conselho Municipal de Educação a efetivação do quanto 

disposto no Plano e que, se realizado, melhoraria não somente a situação 

das Escolas do Campo, assim como possibilitaria a atualização dos Projetos 

Político-Pedagógicos de todas as Nucleadas do Campo do município; 

(3) No dia 17 de junho foi feita uma discussão sobre o “decálogo” apresentado 

pela pesquisadora Roseli Salete Caldart (2002), no qual são debatidas as 

condições para se atuar num espaço pedagógico do campo; quem são os 

alunos que vivem no campo; a postura ideológica dos trabalhadores que 

atuam no campo; 

(4) No dia 19 de agosto a reunião tratou das discussões produzidas pelo Mestre 

e autor do livro: O Direito à Educação no Campo: Superando as 

Desigualdades”. Na oportunidade o educador se dirigiu aos presentes a 

partir de uma análise da conjuntura nacional e em especial a realidade da 

educação do campo; versou sobre a necessidade de se construir a 

identidade da escola do campo e da educação do campo; assim como 
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trouxe algumas experiências exitosas em espaços educativo no campo, a 

exemplo da construção de uma horta numa escola de Itabuna-Ba, onde 

atua, com viés agroecológico, com ação compartilhada e com 

aproveitamento dos alimentos na escola e por pessoas da comunidade; 

(5) No dia 16 de setembro o coletivo foi sub dividido em 5 equipes para a 

construção de partes do Projeto, a saber: Apresentação; Objetivos; Metas; 

Filosofia; e Avaliação. 

(6) Por fim, reunidas as contribuições da etapa anterior, o pesquisador ficou 

incumbido de formatar o texto final, para posterior discussão sobre o seu 

novo desenho e aplicação do mesmo à prática de planejamento de 

norteamento do fazer mesmo da unidade escolar objeto da pesquisa em 

andamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
A partir das discussões feitas no desenvolver da pesquisa e da construção 

desta dissertação de Mestrado em Educação Profissional, constatamos o que a seguir 

é destacado: 

[1] uma escola de educação rural, que não leva em conta a realidade dos espaços 

rurais nos quais está situada; 

[2] uma escola desencarnada da realidade dos sujeitos porque se comporta com os 

sujeitos dos espaços em que atua – pequenos produtores, extrativistas, pescadores, 

assalariados rurais, “burareiros”, pessoas do campo que atuam na cidade, 

comerciantes, pessoas da economia informal, desempregados e filhos de 

desempregados – como se fossem pessoas dos espaços urbanos; 

[3] escola sem eleição direta para gestores escolares - como em toda a Rede 

Municipal -; 

[4] escola com um Projeto Político Pedagógico “desencarnado”, porque não traz as 

especificidades da educação do campo e porque não tem a legislação e a literatura 

da educação do campo de marco teórico e legal. Sem falar que não construiu o seu 

Projeto Escolar a partir da movimentação integradora e compartilhadora das decisões; 

[5] escola sem conselho escolar, dado as interferências externas – pendências do 

Sistema Seduc – ou das dificuldades internas e em especial o reconhecimento e a 

valorização da gestão como arte de administrar as diferenças e a diversidade; 

[6] uma escola sem autonomia administrativa e financeira, diante do que se torna 

refém das decisões de uma Secretaria Municipal de Educação que em as 

competências redistributiva e fiscalizadora. Mas, que exerce sobremaneira a 

competência fiscalizadora, no que é uma instância de interferência nos processos 

escolares; é uma instância que não garante as condições necessárias para que seja 

garantida a educação de boa qualidade conforme preconizada na legislação pátria e 

nas leis da educação do campo; 

[7] é uma escola na qual profissionais que nela atuam têm formação universitária - 

professores/as - e funcionários tem, no mínimo, o ensino médio. E embora, haja uma 
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luta hercúlea para se aproximar da realidade dos sujeitos aos quais prestam serviços 

educacionais, não têm a formação inicial e continuada em educação do campo; 

[8] é um espaço - como são as escolas do Sistema Seduc - que silencia diante das 

questões que envolvem terra e território; assim como silencia ou trata de modo 

individualizado a importância e presença de indígenas e negros na constituição da 

sociedade municipal e regional. 

Entretanto, é reconhecida pelos pais como sendo uma escola na qual: 

[a] são desenvolvidas ações sociais para além das competências pedagógicas; 
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[b] que exercita atividades para além da sala de aula, a partir das quais “explora” os 

chamados “espaços pedagógicos” da cidade e da região, ainda que a infraestrutura 

para os deslocamentos signifique um impedimento objetivo no desenvolvimento das 

atividades citadas. Como exemplo podemos citar: as vivências em universidades, em 

Assentamentos e Acampamentos de Reforma Agrária; em visitas a espaços como 

lixões quando do debates sobre meio ambiente, recursos hídricos, resíduos sólidos e 

preservação; 

[c] se esforça para desenvolver atividades que lidem de forma ampliada com as 

questões da diversidade, seja no trato com as temáticas indígena, quilombola e 

afrodescendente, ambiental; 

[d] que aciona os Poderes do Sistema de Justiça: Defensoria Pública, Ministério 

Público, Polícias Civil, Militar e Federal e os Órgãos do Controle Social: Conselhos de 

Direitos da Criança e do Adolescente, Tutelar, da Educação, do Fundeb, da 

Alimentação, da Saúde para tratar de temas afeitos aos direitos sociais, conforme 

previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. 

[e] que durante a pesquisa sobre o Projeto Político Pedagógico, pode, a partir do 

esforço coletivo da gestão, dos funcionários, dos pais e alunos e dos professores, se 

debruçar sobre o texto mesmo do Projeto, com o fito de aperfeiçoá-lo tendo como 

mote a melhoria do próprio texto e a alteração da própria prática, dado as 

circunstâncias da realidade em que a escola está localizada. 

Porém, ainda assim, tem potencial significativo para se constituir como escola 

segundo os ditames da educação do campo, sendo que para tanto precisa se 

reinventar e, para tal precisa se adequar e vivenciar as lutas travadas pelos sujeitos 

que militam pela educação do campo desde a década de 90; para encarnar o “espírito” 

da militância pela educação do campo do ponto de vista do enfrentamento histórico 

entre os territórios da agricultura familiar, camponesa e agroecológica e o território do 

agronegócio. 

Portanto, a relação entre educação e emancipação humana “Para além do 

Capital”, no dizer de Marx e segundo a vasta obra de Mészáros nunca será possível 

sob a égide do próprio Capital, porque esse, por meio do seu sóciometabolismo 

recorrerá, a instrumentos que o retroalimentarão e o considerarão como última fase 

da história. 
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Faz-se necessário informar que a partir das conversações com os sujeitos da 

pesquisa, deliberamos que, por meio da participação de todos os segmentos que 

envolvem a Comunidade Educativa, fizemos a revisão do Projeto Político Pedagógico 

com vistas a atualizá-lo e adequá-lo à realidade das comunidades que integram a 

Nucleada, bem como, fundamentá-lo a partir da legislação e da literatura relativas à 

educação do campo. Ainda destacamos que esta atualização está em processo, por 

meio de reuniões com leitura do Projeto atual revisado em 2010; discussão sobre os 

princípios da educação básica em paralelo com os princípios da educação do campo; 

discussão sobre proposta curricular, especialmente a parte diversificada, no sentido 

de que o Projeto Político Pedagógico passe a ter as características de uma escola do 

campo e que seja o instrumento para uma gestão em vista da emancipação humana. 
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É imprescindível citar que estamos com quase 90% da meta de atualização do 

Projeto Político Pedagógico da Escola pesquisada executados e que as discussões 

se desenvolveram, ampliando a compreensão da complexidade da Educação do 

Campo e da necessidade de partir para estratégias e ações que evidenciem ser a 

Escola um ambiente onde comtemple as complexidades dessa modalidade de 

educação. 

Por fim, compreendemos que o conjunto das ações em direção à atualização 

do Projeto Político Pedagógico na direção da Educação do Campo, respeitando os 

sujeitos do campo evidenciou que cumprimos o intento posto no Projeto de Mestrado. 
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