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RESUMO

Discute práticas de formação docentecom educadores que atuam na Educação do Campo e a ressignificação
de espaços de territorialidade e de(re) construção de saberes e fazeres de atores sociais. A diversidade, a
interculturalidade e a intersubjetividade das escolas do campona representação do corpo discente, nas
manifestações de culturas das comunidades indígenas, reibeirinhos, pescadores, reassentadosdo município de
Glória/Ba, são expressões de diversas ruralidades existentes. Resultado da operacionalização de projeto de
extensão em formação política com educadores do campo na perspectiva etnometodológica,
representoumomentos de discussão e (re)construção da prática pedagógica de forma dialógica e
contextualizada.Há significação nesse espaço porque apresenta em sua organização, a proposta de mediação
do conhecimento, troca de experiências entre todos os envolvidos.As considerações desse processo formativo
estão voltadas a perceber, que há relevância em priorizar tais espaços, pois estes contribuem para a
eminência de um lugar comum, político, territorializado e capaz de proporcionar a partir da construção do
conhecimento, sujeitos politizados, conscientes da sua responsabilidade social enquanto educadores. Esse
sentido focalizado nos encontros realizados é compreendido como representação existencial dos sujeitos de
direitos por uma educação relevante para formação humana.
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ABSTRACT

Discusse practical training docente com educators who work in the field of Education and the reframing of
territorial spaces and (re) construction of knowledge and actions of social actors. The diversity, intercultural
and inter-subjectivity of schools Campona representation of the student body, the manifestations of cultures
of indigenous communities, reibeirinhos, fishermen, reassentadosdo municipality of Glory / Ba, are
expressions of various existing ruralities. Result of the operation of the extension project on political
education with educators in the field ethnomethodological perspective, representoumomentos discussion and
(re) construction of the pedagogical practice of dialogic and contextualizada.Há significance in this space
because it shows in your organization, the proposed mediation knowledge, exchange experiences among all
envolvidos.As considerations of this training process are geared to realize that there is relevance in priority
areas such as these contribute to the eminence of a commonplace, political, territorialized and able to provide
from the construction knowledge, politicized subject, conscious of its social responsibility as educators. This
focused on meetings existential sense is understood as representing the subject of rights by a relevant
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education for human development.

Keywords: Training of Educators, Rural Education, Ethnomethodology

INTRODUÇÃO

Este artigo intenciona discutir formação docente com Educadores do Campo a partir da ressignificação de
momentos de aprendizagem em projeto de extensão, planejado de forma a incorporar uma práxis educativa
na perspectiva etnometodológica. Dessa maneira, a formação etnopedagógica para/com educadores no
campo constitui espaço de (re) construção de saberes e fazeres de atores sociais que lidam com a
diversidade, a interculturalidade, intersubjetiviadade em contexto específico e representativo. Trata-se de
lugares ruralizados diante da pluralidade cultural que os envolvem.A escola do campo convive com essa
diversidade de atores sociais e por isso torna-se relevante que,entre educadores e educandos exista
valorização dessas culturas tradicionais gerando reações de identificação local, regional e nacional. A
Educação do Campo ésilenciada enquanto política nas circunstâncias estruturais do capitalismo moderno,
entretanto, na contemporaneidade, diante das polarizações dos movimentos sociais e do campo, aparece
como preocupação em legitimações que demarcam espaço, no cenário de redistribuição orçamentária em
fundo de participação da educação. Esse reconhecimento tem significação porque representa conquistas
sociais que fundamentam o processo de humanização dos sujeitos que residem no campo e coloca em pauta a
reformulação e a adaptaçãopolítica pedagógica das Escolas do Campo, embora,convivem com problemáticas e
desafios no seu cotidiano.Não podemos deixar de mencionar que há, ainda, realidades marcadas pela
precariedade na infraestrutura, acessibilidade e propostas pedagógicas multisseriadas. Tal realidade não
colabora para o processo de aprendizagem, apresentadescontextualizada e nega a existência dos sujeitos que
residem no campo.

No sentido das conquistas políticas, registra-se a formulação das Diretrizes Curriculares para a Educação
Básica no Campo. Constitui representação legítima do reconhecimento sobre a “a universalização do acesso,
da permanência e do sucesso escolar com qualidade em todo o nível da Educação Básica”[2] além de formular
no seu texto, proposições que atendem às perspectivas organizacionais e pedagógicas desse contexto
específico. No entanto, a lei por si só não garante a operacionalidade. Esta se faz nas práticas políticas
pedagógicas, na militância e no controle social das políticas públicas e setoriais.

Para tanto, há distância entre fazer uma escola do campo e no campo. A descontextualização pedagógica e
organizacional produz realidade de exclusão e evasão de alunos e consequentemente gera insatisfação com o
espaço escolar e baixo aprendizado. A proposta de uma formação etnopedagógica atende a este preceito,
porque reforça a contextualização como aspecto pertinente da realidade vivenciada, na tentativa de fomentar
práticas pedagógicas que atendam às circunstâncias locais.

A seguir apresentaremos nadiscussão, abordagem sobrea perspectiva metodológica da formação com
educadores e educadoras do campo, projeto de extensão que retrata em favor de uma concepção que quebra
o paradigma dominante e com ela a neutralidade científica, pois aporta em princípios etnometodológicos, que
Coulon(1995, p. 15) define como “ciência dos etnométodos”. Ademais, ratificaremos sobre formação docente,
espaços de territorialidade na Educação do Campo, como prerrogativa para entender a inter-relação de tais
expressões categóricas, significadoras de uma realidade resultante da atuação dos sujeitos em processo de
formação em extensão, a partirdo entendimento desse espaço como auto-formação.Depois apresentaremos
as dificuldades enfrentadas na operacionalização do projeto, desde a logística dos encontros até as situações
consequentes das políticas locais, que envolve as consepções ontológicas dos atores e atrizes que
protagonizam a Educação do Campo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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A formação com educadores do campo operacionalizaas discussões temáticas a partir de eixos compositores

na perspectiva etnometodológicae nas noções de indexicalidade e da reflexividade. A primeira (LAPASSADE,

2005, p. 45) a define a partir do campo linguístico, como:

[...] indexicalidade num sentido linguístico restrito, para designar os dêiticos.

Trata-se de termos, como “aqui” “agora” “isto” “aquilo” que somente possuem

significado em relação a um contexto. Garfinkel generalizou essa noção para o

conjunto da linguagem cotidiana. Para ele, a indexicalidade está na raiz da

linguagem natural e é inevitável.

A referência ao contexto designado como Campo, atenta, nessa circunstância, para a formação de educadores

que atuam nessa modalidade e implica considerar os saberes locais significadores da realidade, sem perder as

referencias prioritárias que os conhecimentos formalizadores da identidade e da racionalidade humana

possuem para entendimento dos fenômenos que formam a vida. Dessa maneira, os termos aqui” “agora”

“isto” “aquilo” que Lapassade cita, tem relação com a visão de ação e projeção dos indivíduos que

protagonizam, vivenciam e conhecem o seu contexto.

A reflexividade é compreendida a partir da percepção analítica da ação de refletir, inferir, considerar o

contexto que os indivíduos estão inseridos em emissão valorativa dos próprios sujeitos que “cotidianam” no

seu meio a ação e a relação social. Para tanto (LAPASSADE, 2005, p. 45) a entende como: “ [...] relação

circular entre os elementos constitutivos de um contexto e o contexto mesmo: os elementos constituem o

contexto daqueles que dão sentido a esses elementos”.

Assim, o sentido atribuído ao contexto de representação e de reconhecimento como sujeitos de direitos,

atribui aspectos valorativos porque justificativos na lógica condicionante do capitalismo. A formação docente

da educação do campo,representa uma ação de valoração contrária a esse condicionamento, pois pode

permitir o reconhecimento dos educadores no processo de identificação em seu meio. Esse processo

identitário fomenta a construção da territorialidade e, portanto, do pertencimento e nessa construção surge

agentes multiplicadores, aglutinadores, que militam com ações contra-hegemônica em favor de uma

educação não reprodutivista, para tanto crítica e política.

A formação com educadores do campo aconteceu com o apoio logístico da Secretaria de Educação do

Município de Glória/ Ba, duas vezes ao mês. Iniciou em agosto de 2013 e finalizou emjunho de 2014. Os

componentes disciplinaresforam ofertados a partirdos eixos:Diretrizes Operacionais para Educação no Campo

e Etenomedologia e Educação do Campo. O primeiro eixo foi analisado a partir da disciplina: Concepções,

Princípios e Desafios da Educação do Campo com a carga horária de 30 horas e no segundo eixo:Processo de

Alfabetização da Educação do Campo na Formação de Leitores, com carga horária de 20h.

Houve solicitações dos educadores para ampliação da discussão sobre letramento em consequência das

problemáticas nessa questão, na realidade das escolas com os estudantes. Em relatos, os professores

evidenciamque, uma grande maioria dos discentes não conseguem avançar nas práticas de letramento. Na

ótica dessa reivindicação, foi possível propor outros componentes, como: letramento na ótica

sociointeracionista e letramento e ludicidade, este compreende o último componente. A escuta sensível para
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essa questão tem coerência metodológica, pois utiliza-se tal procedimento como aporte necessário nas

práticas etnopedagógicas do projeto de extensão.

Para tanto, um dos conceitos chaves da Etnometodologia é a noção de membro, de linguagem comum e

formas de colaboração e interação. Coulon( 1987) define categoricamente o conceito de membro como sendo

um processo de filiação a uma instituição ou um ato instituído que exige o domínio dessa linguagem comum.

Percebe-se que a coerência metodológica exige do pesquisador redefinição do papel da subjetividade como

atuação racional e queno campo de investigação, exerce a representação entre os sujeitos, com compromisso

e envolvimento interativo e partcipativodosatores da pesquisa, na intenção de chegar ao ápice da criticidade.

Os processos avaliativos foram mediados e fundamentados na perspectiva qualitativa com vista na promoção

dos sujeitos. Os instrumentos foram: troca de saberes e fazeres vivenciais em diálogos participativos entre

mediadores e alunos/professores; organização de oficinas didáticas em atenção à interdisciplinaridade, para

os componentes abordados.

Para a compreensão da formação a discussão amplia-se à luz de autores, como Josso(1988), Pineau(1988)

quereforçam o movimento da pesquisa qualitativa e autobiográfica, com elementos instrumentais capazes de

resignificar o campo de atuação de docentes, que enfatizaremos a seguir.

FORMAÇÃO DOCENTE, ESPAÇOS DE TERRITORIALIDADE NA EDUCAÇÃO DO CAMPO.

A presente discussão parte de análises fundamentadasno processo de operacionalização do projeto de

extensão emformação docente com educadores do campo, no município de Glória/Ba. Para a reflexãoteórico

metodológico: formação docente, as contribuições de Jossoe Pineausão relevantes para a construção

epistemológica referenciada. Essa escolha teve pertinência diante da afinidade metodológica presente em tais

contribuições. Em seguimento, a concepção de espaço de territorialidade na ótica sociológica,admite entender

as diversasacepções dessa categoria,que relacionada a sentimentos de pertencimento no processo de

formação, permite a construção de lugares porque incorpora tematicamente os sujeitos no processo de

identificação subjacente. Para a educação do campo as reflexões de Arroyo (2001),Caldart(2001), reafirmam

o compromisso temático e a responsabilidade social com o ensino, pesquisa e a extensão nesse campo de

análise. Ratificamos a grande importância da incorporação de estudos acadêmicos sobre as escolas e

educação do campo diante do silenciamento negligente das políticas públicas local, regional e nacional.

Nessas circunstâncias, as ratificações de Josso(1988) sobre a formação do sujeito e o sujeito da formação,

são fundamentais para entender o caráter subjetivista dos atores nos espaços de formação. A

autorareferencia sobre a possibilidade de existência da singularidade nos percursos de formação e isso implica

a interiorização e exteriorização de conhecimentos e auto-conhecimentos, capazes de entender o processo

formativo na perspectiva dos atores aprendentes.

Na expectativa da educação do campo, esses aspectos comungam com a discussão etnometodológica a que

se pretende como principio metodológico mediador de uma visão ontologicamente construída pelos

protagonistas do projeto de extensão: docentes, estudantes/monitores, educadores das escolas do campo e

outros. Dessa maneira, as considerações que relevam essas compreensões, permitem entender os
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educadores e educadoras do campo tendo como base a reflexão daestrutura societal que os envolvem.

A “biografia educativa” que Josso(1988) defendecomo procedimento interativo, dinâmico entre mediador e

cursista é uma técnica que possibilita retirar informações pertinentes sobre a história de vida e

assimmergulhar nos referenciais factuaisdos educadores do campo, em pertinênciacom a estrutura política e

de classe das trajetórias de vida. Houve em atenção a esse aspecto salutar, uma escuta sensível no trato com

a questão da identidade entendida como identificação. Esse quesitorequerido em dinâmicas intencionada a

ouvir os professores nos seus relatos oralizados sobre os aspectos positivos e negativos da educação

formalizadae construída ao longo da trajetória de vida e como isso repercute da atuação do profissional

vigente. A utilização de leitura imagética permitiu visualizar o processo de descontextualização que acontece

na educação do campo, pois as imagens disponibilizadas e escolhidas em dinâmica, durante a execução de

encontro,muitas não tinha relação com o profissional de um contexto específico. A negação ao campo como

espaço inferiorizado porque silenciado pelas políticas públicas, faz dessas escolas espaço de desvalorização

dos saberes indiossicráticos, peculiares da diversidade de um país em grande extensão territorial. Destarte, o

aspecto da etnicidade, referência na formação humana brasileira, não existe enquanto representação

imagética.

Outra compreensão relevante para entender o processo de formação é aquela ratificada por Pineau (1985),

poisaporta sobre as dimensões fundamentais que os espaços de formação podem favorecer, a saber:

autoformação como condição para heteroformação e também da ecoformação. A autoformação para o autor,

tem sentido de autonomização do sujeito, na criação de potencialidade capaz de autogestão. Pressupõe para

osagentes do projeto de extensão,auto-libertação em relação às estruturas condicionantesde uma formação

ideológica com preceitos dominantes. Constitui desvio social às normatizações que determinam os papeis e

designam de forma estereotipada o lugar social do indivíduo. Nas palavras do autor a auto formação:

[...] parece ser a expressão de um processo de atropogênese que extravasa as

estratificações sociais e educativas tradicionais. Compreender e trabalhar este

processo obriga-nos a apoiar a reflexão sobre a autoformação nos elementos das

teorias das formas e nas ciências emergentes da autonomização. (PINEAU, 1998P.)

As práticas de formação docente com educadores, na perspectiva de Pineau, apresenta comoautoformação,

para tanto, autonomização. Trata-se de possibilitar oportunidades entre educadores do campo,

potencialização de conhecimento e atuação a partir de reconhecimento e aproximação com a realidade; (re)

significação de conteúdos; contextualização da prática pedagógica. Diante disso,a heteroformaçãocomo

consistência socializadora desse processo, se afirma na coletividade. No processo de discussão no espaço

proposto, a mediação foi fundamentada a partir da autoformação. Naecoformaçãoo ambiente é considerado

como intencionado a integralizar os sujeitos, nessa circustância, está voltado à perspectiva da territorialidade

e construção de relações de pertencimento.

Nas escolas do campo, no Município de Glória/Ba há uma diversidaderepresentativa de indígenas, ribeirinhos,

pescadores e reassentados. Essainterculturalidade é vivenciada no cotidiano escolar e favorece, entre os

educadores, a interlocução de uma variedade de linguagens. É possível perceber que nas escolas do meio
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rural, não há interlocução dos saberes imateriais dos sujeitos do campo. Essa ausência provoca afastamento

dos estudantes em aprendizagens significativas e, consequentemente, nas manifestações intersubjetivas de

representação cultural. È comum nos conteúdos pedagógicosreferenciais de um currículo distante da

realidade, fechado e com alusões valorativas a cidade. Os educadores do campo desse município, em sua

maioria residente na cidade, possuem valores de uma educação apreendida formalmente na perspectiva

urbana.

O conceito de territorialidade e a significação dessa relevância que se expressa tanto de forma teórica porque

se refaz nas práticas sociais dos atores é significativo, nessa circunstância de pesquisa. Diante disso, para a

acepção do termo, a categoria “não diz respeito somente à materialidade do espaço, pois não há território

exterior as relações sociais.” (GODOI apud HAESBAERT,2014, p. 2009). A semelhança de conceitos entre

território e territorialidade, retraduz ao segundo uma vertente que expressa arranjos simbolicamente

vivenciados nas interações construídasnas práticas de sociabilidade: “lugares de moradia, de trabalho, de

celebrações, as hierarquias sociais, as relações com grupos vizinhos” (GODOI, 2014,P. 446). Na educação do

campo, esse processo ganha a representação de militância e a busca por políticas públicas que atendam a

uma humanidade subtraída na historiografia capitalista das administrações políticas neoliberais.

Trata-se de sujeitos negados que carregam nas expressões, na linguagem comum e não escolarizada a

dignidade de se viver em um país com grandes riquezas, todavia, sem distribuição equitativa de renda. Tais

atores, diante das adversidades e da luta incessante pela apropriação da terraemorganizações e

reivindicações por direitos, aparecem no cenário societal e midiático, para o senso comum, como

“arruaçeiros” do sistema e para o senso crítico, protagonistas de lutas e movimentos sociais, por

sinalpossuem grande importância para a conquista e legitimação de direitos não só desses povos específicos,

mas de toda nação.

No espaço de formação da educação do campo, existe ausência de militância política a que referimos acima.

São poucos os educadores que incorporam a luta dos campesinos, indígenas, reassentados, pescadores e

ribeirinhos. Não há coadjuvância entre professores do campo e a militância por direitos, o que deveria, pois os

filhos dessa diversidade, sujeitos e público alvo dos educadores do campo, são significadores deaproximação

e construção de sentimentos possíveis de acompanhar, defender, associar e quem sabe lutar juntos em uma

linguagem ressonante comum. Ratificamos no espaço de formação, a existência de discussão sobre

territorialidade como significação teórica, entretanto, há distância em expressões de pertencimento e como

práxis.

As discussões seguem com análises das perspectivas da educação do campo no cenário atual,

apresentareflexões a partir dos aspectos relevantes e irrelevantes que delinearam a dinâmica da formação de

educadores que atuam nas escolas do campo e participaram da extensão.

PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO CENÁRIO ATUAL: ANÁLISE DAS DIFICULDADES

ENFRENTADAS A PARTIR DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO COM EDUCADORES DO CAMPO.

A educação dos povos do campo foi negligenciada enquanto política de participação em fundos orçamentários,

nas diversas instâncias governamentais. Atualmente, diante da dinâmica dos movimentos sociais, dos grupos
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de pressão e outras formas de mobilização do campo: indígenas, camponeses, associações de pescadores e

outros, há afirmação para a existência e permanência de escolas localizadas no perímetro rural. As ações

governamentais na contemporaneidade, ainda que de forma precária, atendem as escolas indígenas e as

escolas do campo tanto financeiramente como pedagogicamente. As políticas setoriais são realidades e com

elas declaram-se a existência de assistência para a diversidade. Nessa circunstância, as Diretrizes

Curriculares para a Educação do Campo e os Referenciais Curriculares para a Educação Indígena,(RCNEI) são

exemplos de conquista nessa área.

No contexto da educação do campo, o conhecimento sobre as diretrizes curriculares é limitado e muitos

educadores e educadoras não reconhecem essa importante conquista política pedagógica como relevante para

a construção da cidadania dos povos do campo. As consequências dessa realidade é a ausência de controle

social, que reflete na falta de responsabilidade das políticas locais, pois não prioriza as açõesgovernanentais e

orçamentária para a educação e em proporções menores para a educação do campo. Esse desconhecimento e

a falta do despertar para a importância de conhece-lo, revela como dificuldade e recai sobre o processo de

formação da identidade dos educadores que atuam em contextos rurais.

Assim, diante das dificuldades enfrentadas no âmbito da extensão, destacam: a) o conflito no processo de

identificação como educadores que atuam em escolas do campo; b)a falta de compromisso na leitura

bibliográfica e a demotivação para a continuidade na formação; c) a falta de prioridade das instâncias

governamentais locais para execução dos encontros, são exemplos de dificuldades enfrentadas no projeto de

extensão e que delimitaremos como discussão a seguir.

A primeira dificuldade pontuada como ausência de identificação como educadores e educadoras da educação

do campo foi problemática visualizada nos primeiros contatos que com esse público. Esse fato vivenciado na

formação, foi primariamente percebido nas posturas diante da dinâmica de apresentação pessoal, pois uma

maioria significativa não reside no perímetro rural e nega a denominação de educadores do campo. Como

esse tema foi debatido com ênfase, implicou em resistência dos educadores com o ambiente da formação.

Háausência de construção identitária na atuação dos professores em atuação nas escolas do campo. Foi

possível perceber que o conteúdo identidade pretendido e a dinamicidade desse tema, fomentou a perspectiva

de tornar realidade, entre os participantes, um processo capaz de ressignificação do sujeito a partir da

consciência de si, objetivo da formação. A realidade de negação tem implicações estruturais, pois:

Por muito tempo a visão que prevaleceu na sociedade,continuamente majoritária em

muitos setores é a que considera o campo como lugar atrasado, do inferior, do

arcaico. Nas últimas décadas consolidou-se um imaginário que projetou um espaço

urbano como caminho natural, único do desenvolvimento, do progresso, do sucesso

econômico, tanto para indivíduos como para a sociedade (ARROYO, 2011, p. 11)

Tais considerações retratadas por Arroyo (2011), dos aspectos políticos estruturaisque muito prevelaceu e

ainda prevalece nas relações estabelecidas com o campo, constitui realidade. Dessa maneira, os aspectos da

inferioridade, do arcaico que existe na visão estereotipada do senso comum é também uma representação

estigmatizada entre os educadores que atuam no campo em relaçãoa cidade como espaço de

“desenvolvimeto.” Essa realidade foi vivenciada no tratamento com o tema identidade, entendido como um
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processo dinâmico, interativo do sujeito no meio social. Houve incomodações para esse reconhecimento,

diante da incorporação dessa visão. Sabemos que muitos que atuam no campo da profissão docente, estão

porque não encontram outra opção de ocupação. Essa dinâmica acarreta consequências irreparáveis para

estudantes em particulare para o processo educacional como todo. Na educação do campo essa realidade se

evidencia nasposturas profissionais que não atentam para leitura contínua, planejamento, dinamicidade e

inovações pedagógicas. A discussão que envolve a postura de educadores em atuação no campo é

configurada como estrutural e política, consequentemente, ocasiona a ausência de militância para o controle

social das políticas públicas nessa área.

É comum as instâncias governamentais não priorizar a educação e na formação referida houve resistências e

isso constituiu aspecto limitador. A parceria com a Secretaria de Educação do Município de Glória/Ba permitiu

suprir a logística dos encontros que aconteceu em turno integral: alimentação, lanche, espaço. No decorrer do

processo houve desmarcações e apresenta como dificuldade, devido a distância de tempo de um encontro em

relação a outro. Essa “quebra” no conteúdo foi também motivo dedesmotivação de muitos educadores. Essa

realidade perpassa como problemática vivenciada nas instituições governamentais no projeto de educação do

Brasil. Em corroboração com essa questão, (ARROYO, 2011, p.49) afirma que “precisamos de políticas

específicas para romper com o processo de discriminação, para fortalecer a identidade cultural negada aos

diversos grupos que vivem no campo[...].

Para tantoa desistência de muitos educadores e educadoras diante da falta de compromisso com a educação

do campo, representa outra dificuldade que está implicada com as demais: ausência de identificação e

militância, deszelo das políticas locais. Iniciamos com um número significativo e finalizamos com mais de

cinquenta por cento de desistência. Essa realidade em nenhum momento nos desmotiva e também não

desmobiliza para continuidade de projetos políticos acadêmicos ligados a formação, a pesquisa e a extensão

na educação do campo. Muito temos a oferecer enquanto participantes dessa luta incessante por uma

educação que prioriza a diversidade, a interculturalidade, a intersubjetividade dos variados contextos em que

a humanidade está inserida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações desse processo formativo estão voltadas a perceber, que há relevância em priorizar tais

espaços, diante de ausência de formações que especifique diretamente a educação do campo. Os educadores,

em relatos, declararam que nunca houve momentos como aqueles. Os projetos de formação em âmbito

governamental focam temas referentes a processos de alfabetização com textos que especificam o campo,

embora, não comtemplam atuação pedagógica e identitária dos professores, de forma específica.

Os encontros contribuíram para a eminência de um lugar comum, político, territorializado e capaz de

proporcionar, a partir da construção do conhecimento, sujeitos politizados, conscientes da sua

responsabilidade social enquanto educadores. Essa questão fica restrita para aqueles que resistiram desde o

início e não sentiram acuados em finalizar a proposta, pois as adversidades foram constituidoras de

percursos, diante dajormada resistente que travamos. Esse sentido focalizado nos encontros realizados, é

compreendido como representação existencial dos sujeitos de direitos por uma educação relevante para

formação humana.
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Para tanto é importante registar que, atuar na educação e na educação do campo no Brasil não é tarefa fácil,

pois exige conhecimento, resistência, resiliência, militância, vontade de lutar, esperança que não finaliza. Tais

atributos repercutem em práticas eficazes, horizontalizadas, aglutinadoras, associativistas, mobilizadoras e

quem sabe transformadora do processo educacional entre educadores, contexto escolar e sociedade.
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