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RESUMO:  
A trajetória dos processos educativos de sujeitos moradores em espaços rurais brasileiros é 
marcada por situações de exclusão, marginalização e ausência de políticas públicas. Nesta 
perspectiva, interessa saber De que maneira a Escola Municipal Ana Oliveira está 

contribuindo ou não para a construção de um currículo de escola do/no campo? Os 
resultados desta pesquisa mostram que as políticas públicas existentes não são eficazes para 
atender as diversidades sociais, econômicas e políticas contidas nas ruralidades brasileiras, a 
participação de diversos segmentos sociais na elaboração de política pública possibilita a 
abrangência no  atendimento das particularidades dos sujeitos e, apesar de isoladamente, a 
Escola Ana Oliveira busca incorporar, em suas práticas pedagógicas, concepções que se 
aproximam de uma Educação do Campo. 
Palavras-chave: Políticas Públicas, Educação do/no campo e Diversidade. 
 
 
ABSTRACT:  
The trajectory of the educational processes of individuals living in rural areas in Brazil is 
marked by situations of exclusion, marginalization and lack of public policies. In this 
perspective, the question arises How the Municipal School Ana Oliveira is contributing or not 
to build a resume of school / field? Our results show that existing public policies are not 
effective to meet the social diversity, and economic policies contained in rural Brazil, the 
participation of various social groups in developing public policy allows for coverage in 
addressing the particularities of the subject and, despite of isolation, the School Ana Oliveira 
seeks to incorporate in their teaching practices, concepts that are approaching a Rural 
Education. 
Keywords: Public Policy, Education / field and Diversity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Aos poucos, estão surgindo iniciativas que procuram reafirmar as especificidades dos 

espaços rurais no que diz respeito à cultura, educação, formas de tratamento da terra, sistema 

de produção, entre outros aspectos que são próprios, característicos dos espaços e sujeitos que 

vivem no campo. 

  Timidamente, começa-se estabelecer um diálogo entre a sociedade civil organizada e o 

poder público, no que diz respeito à inserção das particularidades da vida dos sujeitos rurais 

nas políticas públicas nacionais, o que configura a necessidade de uma discussão sistemática 

sobre os grupos de pessoas que vivem em tal contexto.  

 Seguindo a lógica da exclusão campesina, é pontual a imposição de uma realidade 

educacional que não faz parte do mundo dos estudantes rurais. A exemplo, percebe-se na 

organização curricular das escolas localizadas em contextos rurais, matriz de aprendizagem 

onde as propostas das escolas da zona urbana, não se atribui valor às experiências construídas 

pelos estudantes a partir de suas vivências com a família, terreiros de cantigas de rodas, 

plantio, crenças, costumes, fé, descartando, desta forma, a bagagem cultural destes sujeitos, o 

que tem levado à evasão e repetência. 

 Para a realização desta pesquisa foi escolhida a Escola Municipal Ana Oliveira, 

situada no povoado de Socavão, zona rural do Município de Teofilândia-BA, onde, 

atualmente, trabalha com alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II, por acreditar 

ser este, um espaço rico de situações problematizadoras que serão relevantes no resultado 

dessa pesquisa. 

 A partir deste contexto, desenhou-se a seguinte pergunta de investigação: De que 

maneira a Escola Municipal Ana Oliveira está contribuindo ou não para a construção de um 

currículo de escola do/no campo? Para contribuir às discussões desenvolvidas na pesquisa, 

foram convidados cinco professores, tendo como critérios de escolha, tempo de serviço na 

instituição, formação e outras funções exercidas na escola. 

O trabalho foi pautado nos princípios da pesquisa qualitativa devido à coerência com o 

tipo de análise da realidade social. Os instrumentos escolhidos para a coleta de dados serão a 

observação, análise de documentos e a entrevista. A opção por estes três instrumentos, deu-se 

por acreditar que seriam eficientes para o levantamento das informações necessárias para este 

trabalho. 

 As bases teóricas que iluminam este trabalho estão consolidadas nos autores que 

traduzem os preceitos de políticas públicas como mecanismo de defesa para o exercício da 
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cidadania, primando pelo respeito à diferença, singularidades e pluralidades, dentro dos 

planos individuais e sociais, como uma ferramenta imprescindível para a construção 

identitária do sujeito. 

 Diante deste contexto, percebe-se a relevância da discussão sobre esta problemática, 

no sentido de trazer para o cenário educativo nacional, reflexões sobre a importância do 

respeito às diversidades no campo social, educativo, econômico e cultural dos sujeitos que 

moram nos espaços rurais. 

 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E A RELAÇÃO ESTABELECIDA COM OS 

DIFERENTES SABERES. 

 

Educar para/na diversidade ainda é um dos maiores desafios das escolas brasileiras na 

contemporaneidade, uma vez que, a necessidade de uma ação pedagógica voltada para o 

respeito às diversidades está além de uma postura pedagógica; é a possibilidade de 

contribuirmos para a construção de uma sociedade mais solidária, humana, justa. Essa nova 

visão deve ser um dos primeiros passos para se conceber uma escola realmente do campo, e 

não uma escola no campo que esmaga o contexto local e destrói a possibilidade de 

emancipação dos sujeitos do campo. 

 Partindo deste contexto, torna-se importante reconhecermos que “(...) a escola e a 

educação do (a) professor/a são elementos cruciais no processo de realização de uma 

sociedade mais justa. Para isso, a escola deve se propor como objetivo prioritário o cultivo, 

em estudantes e docentes, da capacidade de pensar criticamente sobre a ordem social” 

(GOMÈZ, 1998, p.374). Deste modo, 

 

O professor/a é considerado como um intelectual transformador, com o 
claro compromisso político de provocar a formação da consciência dos 
cidadãos na análise criticada ordem social da comunidade em que vivem. O 
professor, é ao mesmo tempo um educador e um ativista político, no sentido 
de intervir abertamente na análise e no debate dos assuntos públicos, assim 
como por sua pretensão de provocar nos alunos/as o interesse e 
compromisso crítico com os problemas coletivos [...]  

 

Dessa forma, a escola, principalmente do campo, precisa investir em uma 

interpretação da realidade que possibilite a construção de conhecimentos potencializadores, de 

modelos de agricultura, de novas matrizes tecnológicas, da produção econômica e de relações 

de trabalho e da vida a partir de estratégias solidárias, que garantam a melhoria da qualidade 

de vida dos que vivem e sobrevivem no e do campo. O movimento por uma educação do 
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campo deve ser vinculado ao conjunto das lutas pela transformação das condições de vida no 

campo (ARROYO, 2005). 

Assim, o ensino precisa ser realizado na perspectiva de reconstrução social, onde 

 

O professor/a é considerado um profissional autônomo que reflete 
criticamente sobre a prática cotidiana para compreender tanto as 
características dos processos de ensino-aprendizagem quanto do contexto em 
que o ensino ocorre, de modo que sua atuação reflexiva facilite o 
desenvolvimento autônomo e emancipador dos que participam no processo 
educativo. (ARROYO, 2005, p. 373) 
 

Neste contexto de expressão da importância da formação dos professores como um 

instrumento que fortalece o exercício da cidadania, cabe-nos, neste texto, discutirmos com 

mais propriedade, a dinâmica estabelecida pelos professores para dar contar dos saberes 

expostos nas salas de aulas. 

De acordo com Tardif ( 2002, p.34): 

 

[...]o valor social, cultural e epistemológico dos saberes reside em sua 
capacidade de renovação constante, e a formação com base nos saberes 
estabelecidos não passa de uma introdução às tarefas cognitivas 
consideradas essenciais e assumidas pela comunidade cientifica em 
exercício[...] 
 

 Nesta perspectiva, emerge a necessidade da formação continuada dos professores 

como uma possibilidade de proporcionar a formação de sujeitos pesquisadores, curiosos, 

investigadores, críticos. 

 De acordo com Machado (2006, p. 284): 

 

[...] o professor que se considera formado ele perde a possibilidade de 
continuar pesquisando e questionando sua área de conhecimento. Será um 
profissional desatualizado, superado sem condições de dialogar como seu 
campo de atuação. Essa dimensão indica a necessidade do professor 
persistir, continuar estudando, se formando. A formação continuada, pois 
como principal função mobilizar os professores para essa necessidade de 
busca. 

 

 Diante desse contexto, a formação continuada ganha sentido diante dos diversos 

saberes provenientes das práticas cotidianas, curriculares e docentes, se constituindo num 

campo heterogêneo de pesquisa. É na relação com estes elementos que se constroem a 

identidade profissional. 
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A formação continuada não está representada apenas pelos estudos acadêmicos, mas 

também, nos trabalhos coletivos desenvolvidos pelas instituições educativas. 

 Segundo Machado (2006) o trabalho coletivo torna-se cada vez mais  evidente e 

eficaz na contribuição na melhoria da qualidade dos processos educativos. A exemplo está o 

Projeto Político Pedagógico da escola representando o compromisso coletivo dos que fazem a 

instituição escolar com a qualidade de ensino 

 

Nesta perspectiva, preocupa-se em organizar coletivamente o trabalho escola 
de modo diferente superando conflitos, eliminando as relações corporativas, 
competitivas e autoritárias diminuindo, consequentimente, os efeitos da 
divisão do trabalho escolar. A formação docente não pode ignorar essa 
dimensão coletiva do trabalho pedagógico (2006, p. 284) 

 

Toda esta discussão recai sobre a temática da educação do campo que sofre as 

conseqüências da reprodução de um modelo pedagógico pensado exclusivamente para atender 

às necessidades da vida urbana. Nesta perspectiva, não são valorizados os saberes, as crenças 

e as experiências cotidianas do meio rural e a escola passa a ser um espaço vazio de 

significados, de difícil adaptação, pois (...) “impõe ao (à) aluno (a) um mundo imaginário, 

uma realidade social contrastante com as observações e vivências das quais este (a) aluno (a) 

é sujeito histórico” (SANTOS, 2003, p. 149). Porém, de acordo com Charlot (2005, p.133); 

 
É preciso ter cuidado para não impor ao jovem, em nome da diferença cultural 
e da sua origem, uma cultura da qual ele está ainda mais afastado que da 
cultura dominante; para não lhe impor uma cultura “mora” – morta porque 
não faz mais sentido para o que o jovem vive atualmente. 
 

Este distanciamento entre a prática educativa e a vida do aluno traz como 

conseqüência o desinteresse e desencanto pela escola, levando ao aumento do índice de 

repetência e evasão escolar, (...) “muitas vezes decorrentes da exclusão sociocultural, que 

poderiam ser amenizadas por uma educação voltada para a diversidade, em que saberes e 

experiências de jovens e crianças sejam acolhidos e respeitados”, como afirma Almeida 

(2006, p.21). 

Assim, é necessário que se promova na escola do campo o resgate cultural para a 

afirmação da identidade da criança, do jovem, do adulto, do idoso, do homem e da mulher do 

campo, reconhecendo-os como sujeitos históricos, produtores de cultura. Desta forma, o papel 

da educação no campo volta-se para os processos sociais de formação dos sujeitos atuantes 

neste contexto, pois é perceptível na prática que não faz sentido educar o homem do campo 
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sem transformar as suas reais condições de desumanização, uma vez que é através da luta e 

organização em busca da humanização que as transformações acontecem. 

Um novo pensar para a educação e o campo, voltado para o revisar da velha 

concepção presente ainda nos nossos dias, que continua compreendendo o meio rural como o 

lugar do atraso e do abandono, parece-nos ser um dos caminhos a ser seguido. Essa nova 

visão deve ser um dos primeiros passos para se conceber uma nova escola do campo, que 

contribuirá para a formação de novos valores e de novas possibilidades, preparando os atores 

e atrizes locais para o exercício da cidadania dentro da sociedade capitalista em que vivemos. 

 Portanto, investir na formação dos professores através dos diversos mecanismos 

anteriormente discutidos, oportunizará a efetivação de uma escola enquanto instituição que 

promove a conscientização através de uma pedagogia emancipadora. Elegendo dessa forma, 

como princípios norteadores, a relação dialógica, a formação da consciência crítica, uma 

metodologia que permita flexibilidade ao questionar o conhecimento dando possibilidade de 

encontrar respostas a partir das vivências, enfim, envolver a participação de todos os saberes 

na constituição de uma educação que atenda as especificidades dos sujeitos.  

 

A ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO PRIMANDO PELA CONSTRUÇÃO 

IDENTITÁRIA DOS SUJEITOS 

 

 As discussões sobre os elementos que compõem os currículos que articulam as 

práticas educativas efetivadas nas escolas rurais, não ficam alheias às abordagens analisadas 

ao que refere-se à sua matriz, modelos educativos urbanocêntricosiii, hegemônico, onde 

configurando um sistema de subordinação, carregado de ideologias que encabeçam, orientam 

e alimentam os comandos políticos de cada época histórica. 

 Partindo deste pressuposto, é que se discute a construção de uma proposta ou matriz 

curricular para as escolas rurais, tendo como principal instrumento articulador da 

aprendizagem, a revitalização e apropriação da identidade do povo campesino, no tocante à 

cultura, modos de entender os propósitos da vida, a seriedade em suas crenças, que favorecem 

suportes fomentadores da mudança de paradigma. 

 Fortalecendo esta discussão, em 1996 foi sancionada a Nova LDB em 20 de 

novembro, que reconhece, timidamente, a multiplicidade dos sujeitos em suas especificidades 

e diversidades culturais, explícitos no artigo 26, p.11. 
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Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
 

 Ainda na mesma Lei, no artigo 28, p.11, de uma forma especifica vem trazendo a 

necessidade de oferecer uma educação com base nas vivências e intinerâncias de cada povo. 

 
Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da 
vida rural e de cada região, especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 
e interesses dos alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar 
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

 

 Este tem sido um dos maiores embates desta proposta. O que se propõe não é apenas a 

elaboração de uma proposta, lei que abrace os ideais do campo. A idéia refere-se a uma 

mobilização social de cunho político-administrativo, pedagógico-cultural que não seja 

conivente aos sistemas historicamente obedecido. Como está registrado na Declaração 2002iv  

 
É necessário e possível, portanto, se contrapor à lógica de que a escola do 
campo é escola pobre, ignorada e marginalizada, numa realidade de milhões 
de camponeses analfabetos e de crianças e jovens condenados a um círculo 
vicioso: sair do campo para continuar a estudar e estudar para sair do 
campo. Reafirmamos que é preciso estudar para viver no campo   
 

 No entanto, existem indicadores que podem favorecer e avançar este processo de 

reconhecimento do sujeito enquanto indivíduo formador de opinião, que possui histórias de 

vidas e acumulam saberes que perpassam por conhecimentos sociais, econômicos e políticos. 

Dentre eles está a formação continuada dos professores, que ao longo da história, vem se 

tornando elemento essencial na qualificação da educação, porém, este é um impasse que ainda 

permanece. 

 

ACHADOS DA PESQUISA  

 

1.Conhecendo os sujeitos 

 

 Participaram desta pesquisa cinco professores, 01 tem o magistério, 01 está 

prosseguindo os estudos em busca do nível superior, 02 possuem o nível superior completo e 

01 tem pós-graduação concluída.  
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 No que se refere ao envolvimento com a comunidade escolar, a pesquisa revela 

também que 03 professores assumem atividades que são extras à sala de aula: Coordenação 

do Jornal Circular, Comissão de elaboração do Projeto Político Pedagógico e Conselho 

Escolar. Estes são profissionais que dialogam com seu campo de atuação através de 

interferências nas discussões no campo administrativo e pedagógico. 

2. Construindo o currículo para o campo: do “engatinhar” aos primeiros passos 

 

Um ambiente educativo tem como principal característica, a sua significativa 

diversidade: social, cultural, religiosa, afetiva, cognitiva, entre outras. Por isso, acredita-se 

que a construção do currículo, para estes espaços, seja um processo de tomada de consciência 

dessa realidade, tendo como essência, a participação dos sujeitos multifacetados que 

constroem a escola, a sua comunidade e, conseqüentemente, a sociedade que estão inseridos. 

Trata-se, portanto, da conquista coletiva de um espaço de diversidade, identidade, 

autonomia e democracia, que por sua vez, está em constante renovação da teoria e da prática, 

investindo em novas ideias, propostas e realizações para a escola e a comunidade.  

A escola lócus percebe-se que há valorização dos aspectos culturais das manifestações, 

tais como: bumba-meu-boi, samba e cantigas-de-roda, literatura de cordel, bata de feijão e 

milho e reisado, inseridos nos projetos culturais/juninos desenvolvidos pela escola 

 Os professores demonstram inserir a cultura local ao currículo trabalhado na escola. 

Como afirma S2 ao ser questionado se o currículo da escola trabalha com a valorização dos 

sujeitos: “Muito, principalmente, por causa dos eixos que direcionam pra isso, pelo menos do 

ano passado foi, e desse ano também, e as atividades, o trabalho todo voltado pro eixo 

temático, todo voltado pra valorização da identidade: Mais respeito: sou do campo, Direitos 

humanos... meio ambiente”. Dessa forma, atende-se a determinação da LDB (Lei de 

Diretrizes de Bases), quando propõe a adaptação curricular de acordo com as especificidades 

do contexto. 

 Através das falas dos sujeitos participantes da pesquisa, também é possível perceber 

que existem concepções bem estruturadas ao que se refere à educação do campo.  

 

S1.Eu entendo educação do campo como uma educação voltada para 
resgatar a cultura local... 

 S4. Teve até um dia ... que a gente tava conversando sobre educação do 
campo e teve uma professora do campo que chegou e falou: “Chega disso! 
O menino do campo não quer saber das coisas do campo não, quer 
saber das coisas que estão fora”. Eu acho que educação do campo é isso é 
tá trabalhando com a realidade, mas também tá ligado nas coisas que estão 
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acontecendo lá fora, pra poder valorizar e também não ficar fora do que tá 
acontecendo no mundo que tá fora da realidade do campo. (grifos nossos) 

 
 Diante do exposto, não se pode perder de vista que, neste contexto, existem 

profissionais que reproduzem em práticas efetivas, o currículo urbanocêntrico, considerando-o 

um mecanismo de qualificação do saber (exemplo citado por S4). Por outro lado, é visível a 

consciência política dos sujeitos ao considerar a relevância do trabalho pedagógico que 

contempla a diversidade e particularidades dos contextos (individuais e coletivos). Por esta 

perspectiva, e a partir dos dados empíricos apresentados na pesquisa, a Escola Municipal Ana 

Oliveira, possui ações que movimentam a educação do/no campo. 

  Fazendo um recorte aos sujeitos da pesquisa, nota-se que os sujeitos da pesquisa 

apresentam níveis de formação diferenciados (Magistério à Especialização). Outro aspecto 

que chama a atenção é a participação nas atividades extrassala de aula, que envolvem a 

comunidade externa: Conselho escolar, Projeto Jornal Circular e Comissão de elaboração do 

Projeto Político Pedagógico.                                                                                                                                              

 Dessa forma, percebe-se que o perfil dos sujeitos da Escola Municipal Ana Oliveira, 

está alinhado às discussões tecidas no referencial teórico, onde definem a formação 

continuada dos professores como uma representação de luta por entendimento de situações 

empíricas emergentes da sala de aula e em seu entorno. Porém, não anula a importância do 

meio acadêmico para esta formação, servindo como um espaço de cruzamento entre as 

situações vividas e os conhecimentos elaborados durante o percurso de construção da história 

humana. 

 A confirmação dessa discussão está explícita na fala de S3, quando afirma que o 

envolvimento dos professores nas atividades da escola está na busca da qualificação 

profissional. “Eu vejo que aqui a turma se envolve mesmo, os professores procuram se 

capacitar sempre... vejo que a questão pedagógica daqui está muito a frente das outras 

escolas...” 

 O fato dos profissionais atuarem nestas duas dimensões (situações empíricas e espaços 

acadêmicos), evidencia a importância desta postura à construção do currículo da escola mais 

aproximado do contexto, neste caso, rural.  Essa afirmativa ganha maior sentido quando S3, 

na entrevista, responde ao questionamento referente a existência da inclusão das vivências dos 

estudantes no currículo da escola. “Eu acredito que sim, senão a gente não estaria fazendo 

estes eventos que trazem a comunidade. Todo momento a gente tá fazendo eventos que tá 

trazendo a comunidade pra escola, então a gente tá falando da realidade da comunidade” 
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 Assim, percebe-se que o grupo docente da Escola Municipal Ana Oliveira procura, 

embora com algumas resistências, construir um currículo que caracteriza o homem, mulher, 

criança, jovem e idoso, moradores das comunidades rurais em que estão inseridos. Visualiza-

se esta postura através da análise os projetos realizados que têm como principal objetivo 

fortalecer a identidade dos sujeitos. Dessa forma, a pesquisa aponta a formação dos 

professores como um indicador para a mobilização destas ações. 

                                                                                                                                                                                 

3. Mobilização da comunidade escolar 

  

 As mobilizações sociais que buscam uma educação aproximada da realidade dos 

sujeitos que residem no campo, perpassam por um processo de independência no que diz 

respeito aos aspectos social, cultural, econômico e político (LEITE, 1999). Partindo deste 

olhar, a escola, lócus da pesquisa, construiu e defendeu um projeto que expressa o desejo de 

melhorias institucional ao longo dos anos. 

 O projeto é denominado Casa de Cultura: espaço de educação e lazer, que objetiva 

oportunizar alunos, professores, funcionários e comunidades rurais circunvizinhas, ao contato 

com o mundo tecnológico, possibilitando a interatividade com diversos ambientes sócio-

político-culturais. Pretende-se, também, fortalecer o desenvolvimento no hábito de leitura, 

visto que o ato de ler, amplia o universo cultural, além de contribuir para a formação de 

sujeitos pensantes capazes de posicionar-se frente à realidade do meio em que vivem. 

 O projeto contempla a construção de um espaço com sala de vídeo, biblioteca e 

computadores conectados à internet, onde os alunos e comunidade têm acesso a este 

ambiente.  

O projeto produzido exclusivamente pela gestão da escola, teve como parceiros a 

Mineração Fazenda Brasileiro (MFB), empresa que explora a extração de minérios e é 

localizada no município de Barrocas – BA, comunidades as quais fazem parte do núcleo da 

escola lócus da pesquisa e a Prefeitura Municipal de Teofilândia. 

 De acordo a estas informações, nota-se que as mobilizações sociais são possibilidades 

de inserção dos sujeitos em propósitos que reivindicam a melhoria dos processos educativos, 

configurando-se em um instrumento relevante para o exercício da cidadania. 

 Ações como esta, permitem perceber o lugar político que a escola assume a partir da 

construção de competências coletivas. É possível perceber ainda, que a organização 

pedagógica, oportuniza ao entrelace com os movimentos sociais e culturais existentes ou que 
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possam existir na comunidade onde está inserida. A atuação conjunta, parceira, revitaliza as 

relações e aprimora os esforços na busca por uma educação do campo. 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

 Educação do/no Campo trabalha com uma perspectiva educacional própria, atenta as 

especificidades contextuais dos sujeitos no qual está inserido: MST, comunidades rurais, 

quilombolas, bóias-frias, que vivem em situações de vulnerabilidade político-social. Essa 

abordagem investe na leitura crítica do mundo como estratégia educacional, objetivando a 

prática de uma educação que supere o modelo capitalista produzido no meio rural deste país: 

invisibilidade do meio rural e a soberania do meio urbano.  

 Os resultados desta pesquisa mostram que as políticas públicas existentes não são 

eficazes para atender as diversidades sociais, econômicas e políticas contidas nas ruralidades 

brasileiras, a participação de diversos segmentos sociais na elaboração de política pública, 

possibilita a abrangência no  atendimento das particularidades dos sujeitos, apesar de 

isoladamente, a Escola Ana Oliveira busca incorporar, em suas práticas pedagógicas, 

concepções de Educação do Campo. 

 Os desafios são históricos. A Educação do/no Campo se constitui em um processo de 

humanização, centrada no compromisso por uma educação que integra a intinerância dos 

indivíduos, onde permita a ampliação de oportunidade na inserção de espaços educativos que 

vivifiquem a cultura e afirmem a identidade dos sujeitos. E nisso, é necessário que as ideias 

contidas no campo das discussões em universidades, congressos, publicações, mobilizações, 

sejam incorporadas em práticas educativas que considerem o sujeito um ser que vive, convive 

e fala.   
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