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Introdução
	O tema da educação nos assentamentos rurais tem sido objeto de minhas reflexões nos últimos anos. Neste texto destacaremos alguns marcos da luta pela educação formal, no contexto dos assentamentos rurais; a presença da educação não formal no contexto do movimento social e, por fim, a articulação entre movimento social e atores organizados - Vide o capítulo intitulado “As relações entre o MST e o Estado: encontros e desencontros na educação de jovens e adultos dos assentamentos rurais”, publicado no livro Sociedade civil e espaços públicos no Brasil, organizado pela Evelina Dagnino. Publicado pela Paz e Terra, 2002.  da sociedade civil, na elaboração de projetos educacionais nos assentamentos rurais e  apresentar algumas especificidades das práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas dos assentamentos. O eixo analítico fundamenta-se na concepção ampla de educação, tomando como referência a educação formal (escolar) e a educação não-formal (processos educativos que não seguem um conteúdo determinado oficialmente) e as repercussões destas no contexto do movimento social e dos assentamentos. Ainda, as idéias de TOURAINE (1999) sobre a “escola do sujeito” contribuem com as reflexões aqui empreendidas.
	Tomando como ponto de partida a idéia de que os movimentos sociais - Vide as obras de Alain Touraine e Alberto Melucci, especificamente. expressam conflitos, carências e ideologias presentes numa determinada sociedade, caracterizaremos o MST como um movimento social que possui lideranças fortemente politizadas; um conjunto de estratégias de ação que causa impacto público (ocupações e marchas, por exemplo); uma pauta de reivindicações que engloba a reforma agrária, a inclusão social, a democracia e, portanto, transformações sócio-políticas; uma composição social polarizada, de um lado, por lideranças com uma consistente formação ideológica e política e, de outro lado, por uma base, composta por trabalhadores rurais ou pessoas que já tiveram vínculo com terra, cujo campo de experiência se restringe ao trabalho com a terra, muitas vezes no formato individual, na condição de meeiro, arrendatários e posseiros. Esta parcela que compõe o movimento social possui baixa escolaridade e visualiza a ação no movimento social como uma das saídas para a sua situação de exclusão social, ainda que de forma precária.
O MST é um movimento com características heterogêneas no campo ideológico e cultural, principalmente. No campo ideológico, por um lado se destaca a luta pela transformação social e por um modo de produção diferenciado, por outro lado há a presença de um ideário individual que move a participação social no movimento. Este ideário individual visualiza-se no desejo da conquista de um pedaço de terra que possibilite a retomada ou a inserção no trabalho com a agricultura, agroindústria ou pecuária. Estas duas facetas do campo ideológico são indissolúveis e são elas que dão forma à heterogeneidade que dinamiza o movimento social. O campo cultural compõe-se por atitudes que valorizam a inovação, a reconstrução de valores e, portanto, as atitudes coletivas. Compõe-se, ainda, pela presença de ações pautadas no indivíduo e sua “liberdade”, o que muitas vezes está vinculado com relações tradicionais de trabalho na agricultura. Ambas facetas se complementam e entram em conflito, algumas vezes, no entanto, são elas que dinamizam a produção cultural e valorativa no âmbito do movimento social (vide as músicas produzidas por integrantes do movimento social, por exemplo).
No âmbito educacional podemos apontar duas características centrais, a saber: a presença da luta pela escola pública no assentamento rural, portanto, o campo da educação formal e a presença de processos educativos não formais existentes desde a origem do movimento social. A configuração destes processos educativos não formais está explícita na dinâmica interna do movimento social (reuniões, congressos, assembléias, cursos de formação e capacitação entre outros) e na dinâmica externa, construída a partir do estabelecimento de relações com diversos atores da sociedade civil, dentre eles destacam-se grupos religiosos, sindicatos de trabalhadores, universidades e Organizações Não-Governamentais.
	Ao falarmos da educação nos assentamentos rurais nos remetemos ao debate a respeito da escola pública e dos processos dialógicos que desencadeiam formas de aprendizagem, destacadas por GOHN (1992) como características do educativo no movimento social. Podemos afirmar que o cotidiano no movimento social possibilita a (re) criação de relações educativas e da própria idéia do que seja a educação. O redimensionamento do que seja o educativo, no conjunto das relações sociais desencadeadas no movimento social, pode ser exemplificado com as vozes dos sujeitos que vivem o movimento, dentre elas podemos apontar os seguintes aspectos: o aprender a falar no próprio grupo; o aprendizado do “ouvir” o Outro no grupo e o aprendizado acerca da interpretação dos silêncios, além do aprendizado acerca das diferentes linguagens e significados das palavras.
Marcos da luta pela educação formal (escola pública) nos assentamentos rurais.
	Os primeiros relatos a respeito da educação nos assentamentos rurais foram produzidos no início dos anos 1980. Tais documentos enfatizavam uma escola diferenciada para o campo, especialmente para os assentamentos. Pensar “que escola queremos” e “como organizar a escola do assentamento” foram preocupações que nortearam a ação dos educadores envolvidos nos assentamentos e acampamentos.
	As especificidades dos educandos (crianças, num primeiro momento) eram destacadas nestes materiais, principalmente o fato de terem vivido uma experiência de luta social. As crianças dos assentamentos haviam presenciado processos violentos de exclusão e discriminação social. Para uma escola de assentamento, havia necessidade de um educador preparado para pensar e planejar um conteúdo e trabalho diferenciado daquele comumente desenvolvido nas escolas. Trata-se do pensar a educação dos sujeitos que estão na ação. Porém, muitas vezes os professores não conheciam o movimento social e não tinham preparo para agir de forma criadora no campo educacional. Os livros didáticos “facilitavam” o trabalho docente, no entanto, eram carregados de conteúdos e ideologias que reforçavam ícones discriminatórios. Portanto, lutar por um profissional que tivesse conhecimento ou vontade de apreender as características da realidade (assentamento, luta social) em questão, tornou-se um desafio para o movimento social. Lembrando que o desafio primeiro referia-se à garantia da escola - É sabido e tenho registros a respeito das escolas de acampamentos e assentamentos rurais que, num primeiro momento, foram construídas no formato de barracas., como espaço para o desenvolvimento do processo educativo formal. 
	Diante destas preocupações, na década de 1990 foi organizado o curso de magistério, num primeiro momento, desenvolvido na região de Braga, no estado do Rio Grande do Sul. Foi organizado uma proposta de educação, no contexto da educação popular, numa escola denominada “Uma Terra de Educar”, vinculada ao Departamento de Educação Rural, na Fundação de Desenvolvimento, Educação e Pesquisa. Atualmente, os cursos de formação de educadores estão espalhados por alguns estados do Brasil, dentre eles está o Rio Grande do Sul e Mato Grosso. As idéias fundadoras destes espaços formativos podem ser encontradas em Paulo Freire, Makarenko e Pistrak, para citar alguns.
	Nas obras destes autores encontramos proposições que relacionam educação e cultura (Freire), educação e trabalho (Pistrak), além do enfoque dialógico e do aprendizado no coletivo, a partir de temas significativos para o grupo (temas geradores).
	Na década de 1990, a produção de materiais teve seqüência ao lado de novas relações construídas no “encontro” com atores da sociedade civil, dentre eles a Universidade. Em 1996 foi realizado o Censo da Reforma Agrária, pelo governo federal, onde foi possível constatar o número de analfabetos completos e incompletos - (34%) -  entre os beneficiários da reforma agrária, além das pessoas não letradas (sabem escrever poucas palavras, mas não interpretam as mensagens implícitas nos textos e imagens midiáticas). Neste período, alguns estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, já vinham reivindicando programas de educação de jovens e adultos, junto ao Estado e Secretarias Municipais de Educação. 
	A partir de 1997 inicia-se um processo de reivindicação nacional de um programa de educação de jovens e adultos, uma iniciativa de vários atores, cujo marco organizativo foi julho de 1997, com a realização do I Encontro Nacional das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (resultante da parceria entre Grupo de Trabalho sobre Reforma Agrária da Universidade de Brasília, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Assim, foi possível estabelecer um “encontro” com representantes do governo federal, sendo organizado o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, em 1998, vinculado ao Ministério Extraordinário de Política Fundiária. Este programa caracteriza-se pela possibilidade de elaboração de convênios técnicos (um formato de parceria) entre governo federal (com as discussões centralizadas no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), universidades, movimentos sociais e demais atores atuantes nos estados brasileiros (igreja, secretaria municipal de educação etc, conforme a realidade de cada estado).
	O movimento social segue realizando encontros regionais, estaduais e nacionais para pensar e elaborar propostas para a educação. Ao reivindicar uma educação diferenciada para o campo, o MST, especificamente, preocupa-se com a articulação entre educação e trabalho, ressaltando a necessidade do desenvolvimento de valores cooperativos entre as crianças, jovens e adultos, para que isto facilite as discussões a respeito da “organização das atividades produtivas” no assentamento.
	No Brasil existem, conforme o MST, 1.200 escolas de ensino fundamental, freqüentadas por 150.000 crianças e jovens dos assentamentos e acampamentos rurais. Existem 3.800 professores, além de 250 que atuam nas Cirandas infantis, educação para crianças entre 0 e 6 anos de idade. Existem, ainda, 1200 educadores de jovens e adultos atuando nas áreas de assentamentos e acampamentos rurais. Esta realidade em números é decorrente, na maioria dos casos, da atuação reivindicativa e propositiva do movimento social. 
	Nos últimos anos, a preocupação entre os educadores do movimento social e, especialmente, no Setor de Educação, relaciona-se com o pensar e projetar uma educação do campo e não uma educação para o campo, colocando em evidência as especificidades dos sujeitos que participam da escola do campo. Poderíamos pensar que se trata de uma educação das classes trabalhadores, independente da realidade campo ou cidade.
	Assim, os principais marcos da luta pela escola do assentamento rural podem ser visualizados nos aspectos: 1) parte-se da idéia de direito garantido (educação para todos) e reivindica-se a escola do assentamento rural. 2) toma-se como referência as especificidades das crianças e jovens freqüentadores das escolas, especialmente a experiência vivida na luta social e diante disto projeta-se as características necessárias para uma escola do assentamento rural e para o profissional atuante nesta escola. 3) diante da consolidação do movimento social e dos setores que dele fazem parte, efetivou-se a elaboração e difusão de materiais pedagógicos que pudessem orientar a atuação do educador e trazer a público a urgência de ações no campo educacional, no contexto dos programas de assentamentos rurais efetuados pelos governos estaduais e federais. 4) tendo como referência o alto número de analfabetos e as dificuldades daí oriundas, criou-se um espaço de articulação nacional de diferentes atores sociais, na luta e conquista de um programa nacional de educação na reforma agrária.
	Constata-se que a luta pela terra exige medidas complexas por parte dos governantes, uma vez que o acesso à terra vem imbuído da necessidade de postos de saúde, escolas, transporte, estradas etc. Portanto, pensar a educação dos assentamentos significa compreender as propostas de assentamentos que têm sido viabilizadas no Brasil – são de fato propostas de reforma agrária ou são programas pontuais que amenizam conflitos sociais? Quais são os limites e as possibilidades de construção de uma sociedade menos desigual, a partir destes programas de reforma agrária e da educação nesta?
	Nos valemos das idéias de TOURAINE (1999) quando sugere a  “escola do sujeito”, como sendo aquela orientada por três princípios básicos: O primeiro refere-se a uma educação voltada para o reforço da liberdade do sujeito pessoal. Para o autor “a escola deve reconhecer a existência das demandas individuais e coletivas, em vez de acreditar que antes de sua socialização pela escola o indivíduo é um selvagem” (p.322). O segundo princípio relaciona-se a uma “educação centrada na diversidade e no reconhecimento do outro (...) a começar pela comunicação entre rapazes e moças ou entre jovens de idades diferentes, para estender-se a todas as formas de comunicação intercultural” (p. 322). O terceiro princípio vincula-se à vontade de corrigir a desigualdade das situações e das oportunidades. É uma concepção de educação “que atribui à escola um papel ativo de democratização, levando em conta as condições particulares em que as diferentes se defrontam com os mesmos instrumentos e com os mesmos problemas” (p. 323).
	O autor questiona a adaptação da escola às necessidades da sociedade e defende a existência de uma política de educação voltada para o sujeito, uma educação da ação democrática. O autor afirma que:
 “a escola não deve ser feita para a sociedade; ela não deve se atribuir como missão principal formar cidadãos ou trabalhadores, mas acima de tudo aumentar a capacidade dos indivíduos para serem sujeitos. Ela se voltará cada vez menos para a transmissão de um conjunto de conhecimentos, de normas e representações, e será cada vez mais centrada, de um lado na manipulação de instrumentos e, do outro, na expressão e formação da personalidade” (1999, p. 327).

	Ao analisar os princípios norteadores da educação proposta pelo MST, encontramos a preocupação com uma educação que tenha o sujeito como o centro do processo educativo. Embora, existam cursos e seminários com uma essência transmissora de conhecimentos, os espaços educativos possibilitam a problematização de conteúdos, além da formação e expressão de opiniões e conhecimentos.
Educação não-formal: redimensionando as relações de trabalho no assentamento.
	Tomando como referência as reflexões elaboradas por GOHN (1999, p. 98), de que “a educação não-formal designa um processo com quatro campos ou dimensões, que correspondem a suas áreas de abrangência”, analisaremos esta dimensão da educação, no contexto do movimento social e do assentamento rural. Os quatro campos da educação não-formal, na concepção da autora, envolvem: 1) a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; 2) a capacitação dos indivíduos para o trabalho; 3) a aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos para a organização comunitária e 4) a aprendizagem de conteúdos da educação formal em espaços e metodologias diferenciadas. A autora cita uma quinta dimensão da educação não-formal que estaria relacionada com a educação desenvolvida no campo da mídia eletrônica.
	No cenário de atuação das pessoas que formam o movimento social e no contexto desta organização social, as quatro principais dimensões da educação não-formal podem ser visualizadas nas seguintes ações: 1) As primeiras reuniões realizadas pelas lideranças do movimento social com os trabalhadores que se caracterizam como “sem-terra”. São reuniões que possibilitam a transmissão de informações, num primeiro momento; o debate acerca do conteúdo exposto (informado); o confronto entre opiniões diversas; a atitude de argumentação de idéias, mas acima de tudo, podem propiciar o exercício da “fala”, o expressar-se num espaço público. Tais ações desencadeiam o processo de aprendizado político dos direitos dos indivíduos como cidadãos, uma vez que cria o conflito entre os valores presentes no imaginário do trabalhador (por exemplo a idéia de propriedade e sua intocabilidade), a realidade vivida e a possibilidade de participação num movimento social, este visto como um caminho para a conquista de um espaço para morar, trabalhar e alimentar. Tal conflito, acrescido das informações sobre a situação agrária no país e sobre a concentração de renda, possibilita o pensamento a respeito dos direitos sociais, garantidos na legislação, dentre eles a educação, saúde, trabalho, moradia, para lembrar alguns. Até aqui, apontamos as possibilidades de desenvolvimento da educação não-formal na experiência anterior ao assentamento, ou seja, na fase de organização dos trabalhadores num movimento social. 2) Nos cursos de formação e capacitação dos trabalhadores para as atividades agrícolas, agropecuárias, agroindústrias e agroecológicas podemos visualizar a segunda dimensão da educação não-formal, aquela que possibilita, nos dizeres de GOHN (1999), a aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades. Nos assentamentos são organizados cursos oriundos de parcerias com universidades e Organizações Não-Governamentais. Tais cursos possibilitam o aprendizado de novas formas de produção na agricultura; utilização de técnicas que possam otimizar o trabalho com determinadas culturas (a exemplo da produção orgânica realizada em estufas); possibilitam o aprendizado de aspectos administrativos; a organização do trabalho em cooperativas etc. Assim, nestes cursos, elaborados a partir da demanda e necessidade dos trabalhadores, as relações de trabalho vão sendo repensadas, assim como a tríade “produção-circulação-consumo”. Aos poucos, os procedimentos tradicionais e o envolvimento com culturas cuja rentabilidade é baixa vão desaparecendo e possibilitando a introdução de atividades que atraem os jovens para a agricultura, como é o caso da produção de frutas e verduras orgânicas, que necessita de mão-de-obra em maior quantidade do que aquelas culturas mecanizadas, tais como produção de milho, feijão e soja, para citar alguns. 3) No assentamento existem grupos de jovens, grupos de mulheres, times de futebol, grupos coletivos e semi-coletivos de produção, associação de produtores entre outros. Nestes espaços podemos constatar o desenvolvimento da terceira dimensão da educação não-formal, ou seja, a aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos para o trabalho em grupo, ou como prefere GOHN “educação para a civilidade”. Os grupos de jovens, por exemplo, organizam diversas atividades, dentre elas a produção teatral.  Os grupos de mulheres discutem a sua participação no contexto da produção agrícola, as relações de poder, organizam atividades econômicas no grupo (corte costura, pintura, produção artesanal etc). Os coletivos e semi-coletivos de produção, assim como as associações de produtores se constituem como espaços experimentais, uma vez que inúmeras atividades e estratégias de organização são pensadas a partir da experiência cotidiana. Alguns assentamentos deixam o sistema coletivo e reorganizam formas alternativas de produção, enfim, tais espaços possibilitam a verificação dos limites e possibilidades de ação no assentamento rural. É comum ouvirmos dos assentados e assentadas que “aprenderam a falar no próprio grupo”, ou seja, a atitude de expor o seu pensamento e necessidades emerge no espaço público no qual são debatidos problemas cotidianos. 4) Por fim, o aprendizado de conteúdos escolares em espaços, tempos e metodologias diferentes daqueles utilizados no espaço formal. É possível visualizar tal dimensão da educação nos cursos de educação de jovens e adultos, desenvolvidos em parceria com universidades, principalmente nos dias atuais, no contexto do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária.
	No contexto do movimento social, os espaços e atividades inerentes ao campo da educação não-formal são desenvolvidos de forma espontânea (com intuito político e ideológico), como parte da organização e ação do movimento. Tais espaços são formados por reuniões, encontros, seminários, congressos etc que contribuem para o repensar a vida na agricultura, as diversas conjunturas e suas influências no cotidiano do movimento e do assentamento rural. Existem inúmeros assessores orgânicos (do MST) e intelectuais brasileiros que contribuem para estas atividades formativas (ideológica e politicamente). 
	No assentamento rural, as reuniões são permeadas pela busca de solução para problemas enfrentados no cotidiano, tais como a melhoria da qualidade e quantidade de produtos; as culturas mais adequadas para o momento econômico e político vivido pelo  país. Assim, as relações de trabalho são construídas no espaço assentamento a partir do redimensionamento das experiências vividas anteriormente, das necessidades existentes no grupo de trabalhadores e daquelas relacionadas ao mercado. Tais redimensionamentos são possibilitados e incrementados nos espaços de educação não-formal organizados estrategicamente ou naqueles espontâneos que emergem conforme as necessidade de cada grupo no assentamento.  
Educação formal e não-formal: conhecimento em construção.
	No âmbito da educação, as práticas educativas (formais ou não-formais) são norteadas por concepções que o educador possui a respeito da sociedade, do sujeito social, do movimento social, da atitude educativa, da relação educador-educando e do processo de avaliação. Uma concepção de educação, pautada essencialmente na transmissão de conteúdos, emerge de uma matriz teórica que entende o indivíduo como receptor; entende a relação entre educando e educador como hierárquica em termos de poder e de saber e entende o processo educativo como um momento de repassar conteúdos, construídos por outros, para os educandos. Numa outra concepção de educação pautada no diálogo, por exemplo, teremos um educador que orienta o processo educativo e uma relação horizontal entre os atores do processo ensino e aprendizagem. Teremos no primeiro caso, a transmissão de conteúdos, muitas vezes descolados das características vividas pelos educandos e pelos próprios educadores. No segundo caso, temos uma situação de desafio, tanto para educando quanto para educador. Trata-se do desafio da “construção de conhecimentos” pelos sujeitos do processo educativo, ainda que pautados, num primeiro momento, na produção científica realizado por outros atores. 
	No âmbito do movimento social e do assentamento rural encontramos formatos híbridos de processos pedagógicos. Existem práticas autoritárias caracterizadas pela transmissão de conteúdos já elaborados tanto para os educandos em situação de educação formal, quanto para os assentados no contexto de cursos de formação política ou técnica, por exemplo. Existem práticas que se direcionam para a construção de atitudes democráticas, tais como as experiências de educadores que se desafiam a trabalhar nas escolas rurais e inovam o trabalho pedagógico em sala de aula. Existem práticas que possuem características tanto autoritárias quanto democráticas, demonstrando que há um processo transitório no campo pedagógico, que as atitudes menos autoritárias são apreendidas tanto por educadores quanto pelos educandos no espaço educativo vivido. 
	Se adotarmos a idéia de Boaventura de Sousa SANTOS (2000), de que estamos numa transição paradigmática, não podemos deixar de apontar a “fronteira” como uma forma privilegiada de sociabilidade, como escreve o próprio autor. “Quanto mais à vontade se sentir na fronteira, melhor a subjetividade poderá explorar o potencial emancipatório desta” (p.347). Num contexto de movimento social, de assentamento rural, de recriação de um modo de vida, as idéias apresentam-se ora como reprodução de experiências já vividas, ora como inovação e proposição de novas atitudes, tais como a dimensão coletiva do trabalho, seja agrícola ou educativo. A inovação é realizada tanto por aqueles que compartilham de teorias críticas quanto por aqueles que, imersos em seu cotidiano e nas idéias paradigmáticas dominantes, conseguem criar alternativas consideradas inovadoras. Não falamos da fronteira geográfica, mas da fronteira enquanto locus de produção de novos conhecimentos. Nestes termos, a vida na fronteira é permeada por angústias e conflitos. 
Boaventura de Sousa SANTOS (2000) aponta as principais características da vida na fronteira: “uso muito selectivo e instrumental das tradições trazidas para a fronteira por pioneiros e emigrantes; invenção de novas formas de sociabilidade; hierarquias fracas; pluralidade de poderes e de ordens jurídicas; fluidez das relações sociais; promiscuidade entre estranhos e íntimos; misturas de heranças e invenções” (p. 347). 
	Os professores das escolas de assentamentos rurais estão no front propício para o desenvolvimento de processos educativos problematizadores, haja vista a riqueza de experiências em termos da participação em lutas sociais, vividas pelos sujeitos presentes na escola. O aprendizado político é muito significativo e presente no cotidiano dos alunos e da comunidade do assentamento rural. Os professores são desafiados a continuarem trabalhando numa concepção transmissora de conhecimentos ou a lançarem-se em processos investigativos que propiciem a ampliação de seus conhecimentos e elaboração de novas estratégias educativas.
Assim, podemos dizer que a prática educativa se manifesta no cotidiano das relações que são desenvolvidas na escola do assentamento rural. Não como mera prática, mas como atitude reflexiva e criativa das atitudes que permeiam o processo pedagógico. O professor que chega ao assentamento rural, oriundo de uma cultura urbana, defronta-se com o desafio de apreender as relações que se passam no espaço do assentamento rural ou defronta-se com um processo de acomodação diante dos desafios impostos pela realidade desconhecida. Quando dizemos que a práxis manifesta-se no cotidiano de muitas escolas de assentamentos rurais, afirmamos que muitos professores empenham-se na criação de atividades pedagógicas que não estejam descoladas do contexto vivido pelos alunos. Para isto, o professor defronta-se  com os vazios de sua formação pedagógica, tendo em vista que o currículo desenvolvido nos cursos de formação de professores, em sua maioria, privilegia o contexto das relações urbanas. 
PÉREZ GÓMEZ (2001) apresenta uma discussão sobre cultura docente, afirmando que “embora na determinação e manutenção da cultura da escola existam muitos fatores e agentes, podemos considerar que essa cultura é prioritariamente dos professores como grupo social, como grêmio profissional” (p. 163). O autora distingue três enfoques que possibilitam a compreensão da cultura docente, sendo eles: o enfoque prático – artesanal; o enfoque técnico – academicista e o enfoque reflexivo – investigação na ação - Para maiores detalhes, vide PÉREZ GÓMEZ (2001, pp. 185-192)..
Tomando como referência a análise de documentos produzidos pelo MST e entrevistas realizadas com professores das escolas de assentamentos, é possível afirmar que há um interesse no desenvolvimento do enfoque reflexivo, no entanto, são muitas as dificuldades, desde os próprios princípios político e ideológicos do movimento social até a formação profissional e prática social predominantes na sociedade brasileira, onde as relações de poder são reproduzidas fortemente.
Relações (re)criadas no cotidiano do assentamento e movimento social: considerações finais.
	Após as reflexões sobre os desafios e possibilidades existentes no campo da educação formal e das características da educação não-formal, é possível apontarmos dois caminhos neste processo de reflexão. O primeira relaciona-se com o processo de mediação existente no assentamento e no movimento social, entendendo que o próprio educador é um mediador (e é mediado) no processo de construção de conhecimentos. O segundo relaciona-se com a idéia de emancipação social, como uma luta processual e sem fim definido; sendo movida por conquistas individuais e outras sociais mais amplas.
	Quando se trata da idéia de mediação, podemos lembrar o texto de NOVAES (1994, p. 178), no qual a autora destaca vários tipos de mediadores (externo, de cima e de dentro), como aqueles que fazem a ponte, aqueles que estão entre, aqueles que fazem o meio de campo, enfim, aqueles que traduzem/introduzem falas e linguagens. As contribuições da autora nos levam a pensar o conjunto de relações (re) criadas no movimento social, lembrando que os atores coletivos mediadores estão presentes nos vários espaços educativos. Também, existem os mediadores internos do próprio movimento social, especificamente, os intelectuais e representantes políticos do mesmo. A partir de mediações, há possibilidades na recriação de atitudes, na revisão de valores, na organização de grupos e ações estratégicas que possam viabilizar (economicamente) a vida no assentamento rural.
	Quando pensamos a emancipação social, lembramos das contribuições de SANTOS (2002, p.64-74), quando discute 9 teses a respeito das alternativas de produção, dentre elas destacaremos quatro, a saber: o autor afirma que “as alternativas de produção não são apenas econômicas: o seu potencial emancipatório e as suas perspectivas de êxito dependem, em boa medida, da integração que consigam entre processos de transformação econômica e processos culturais, sociais e políticos”. Partindo desta tese, é possível pensar que os espaços não-formais de educação, principalmente aqueles relacionados com as atividades produtivas no assentamento, possibilitam a organização comunitária e nesta a revisão de valores construídos historicamente, no contexto de outras experiências de trabalho vividas pelos assentados. No entanto, não podemos deixar de afirmar que tais processos são lentos e movidos por conflitos internos e externos ao assentamento.
Um segunda tese enfatiza que “o êxito das alternativas de produção depende da sua inserção em redes de colaboração e de apoio mútuos”. Pensando esta tese e sua expressividade no assentamento, podemos lembrar as redes construídas entre as associações e cooperativas com as universidades; as redes construídas entre assessores do movimento social, assentados e Organizações Não-Governamentais. O trabalho em rede de colaboração aparece como um embrião no espaço assentamento, uma vez que são experiências em construção, mas que são fundamentais no processo de viabilização econômica do assentamento e do sentido que a reforma agrária vem tendo no país (um sentido muito mais apaziguador de conflitos sociais do que de des-concentração fundiária).
	Uma terceira tese aponta que “as lutas pela produção alternativa devem ser impulsionadas dentro e fora do Estado”. Aqui podemos imaginar a participação da sociedade civil organizada em projetos alternativos de produção. Os assentamentos constituem exemplos vivos do que é possível organizar de forma alternativa, mas também são exemplos dos limites existentes numa conjuntura econômica e política desfavorável à pequena produção (altos preços dos insumos agrícolas, baixo preço nos produtos agrícolas, pequena margem de negociação política com os representantes políticos estaduais ou nacional etc.).
	Por fim, podemos lembrar a tese que aponta “que a radicalização da democracia participativa e da democracia econômica são duas faces da mesma moeda”. É possível pensar que o desenvolvimento e aprimoramento de práticas participativas na sociedade e de possibilidades de menor desigualdade no âmbito das negociações econômicas, levaria a processos de emancipação social.
	Retomando a questão central deste texto “quais relações são recriadas no cotidiano do movimento social, especificamente nos assentamentos, quando pensamos o campo da educação?”, podemos afirmar que as inúmeras possibilidades e experiências em construção ocorrem no contexto de políticas agrícolas e agrária excludentes. Ao mesmo tempo em que o assentamento rural é visto como um espaço de reconstrução de um modo de vida, pode também ser exemplo da repetição de um ciclo de exclusão, uma vez que as características estruturais de nossa sociedade (concentração da terra e da renda, por exemplo) não sofrem alterações. As relações recriadas no assentamento, muitas vezes dizem respeito à categoria trabalho, especialmente no que se refere às relações de trabalho. Estas são repensadas no cotidiano do assentamento e, ao mesmo tempo em que há inovações (no campo do trabalho coletivo), existem formas tradicionais de trabalho. É neste processo híbrido de relações e formas de trabalho que os assentamentos sobrevivem e constituem possibilidades de uma vida para digna e de reprodução social, para os trabalhadores. Os processos educativos, sejam formais ou não-formais têm contribuído o repensar as relações de trabalho na terra. 
	Inúmeros trabalhos realizados pelas crianças dos assentamentos e por jovens e adultos, nas escolas e nos cursos de formação, demonstram as representações que estes possuem ou possuíam a respeito da luta pela terra, do trabalho na terra e do modo de vida que, agora, reorganizam.
	O assentamento é o espaço que possibilita a cada uma das famílias, a reorganização de seu modo de vida. As lutas sociais no campo e os projetos de assentamento, muitas vezes decorrentes da demanda dos sem-terra, constituem uma das formas de questionamento da concentração da terra no país. No entanto, os assentamentos necessitam de infra-estrutura e assistência técnica para que, de fato, constituam políticas de “inclusão social” e políticas de reforma agrária.
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