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Introdução


Este estudo teve como propósito identificar e analisar as significações da prática docente e política que, apropriadas por assentados/as vinculados ao MST, contribui para constituí-los como educadores/as de EJA. No processo de desenvolvimento de um projeto que visava alfabetizar e escolarizar jovens e adultos em assentamentos das áreas de reforma agrária evidenciou-se que os monitores/educadores/as que exerciam essa prática docente não possuíam a formação acadêmica para desempenhar tal papel. 
A coleta de dados ocorreu em reuniões, capacitações e visitas junto a 20 educadores/as de 14 assentamentos do estado, com idade entre 16 e 47, com a seguinte escolaridade: ensino médio 1; ensino médio incompleto 8; ensino fundamental 3; ensino fundamental incompleto 8. 
Nessa convivência, busquei saber o que identificava esses educadores/as constituídos num espaço diferenciado da escola formal, assim como o que elegeriam para fotografar, pois “o que cada grupo social elege para fotografar é o que considera digno de ser solenizado” (ACHUTTI, 1997, p.59). Para tanto, solicitei aos educadores/as que individualmente fotografassem o que lhes fosse mais significativo. Posteriormente os educadores/as atribuíram por escrito o significado outorgado à cada uma das suas fotografias e passei a trabalhar com 59 das 126 imagens fotográficas produzidas e textualmente significadas. Tomei como principal interesse deste estudo o que cada sujeito registrou como texto imagético, desprezando a produção técnica da imagem fotográfica. Seu papel, portanto, não é ilustrativo da realidade em que a pesquisa se desenvolveu; é, antes de tudo, o ponto de vista dos sujeitos pesquisados.   
É nesse contexto, e desse modo, que as imagens fotográficas fazem parte deste estudo, como instrumento de pesquisa, buscando na inter-relação das circunstâncias sociais, educativas e políticas expressas, as significações atribuídas às funções que educadores/as – por momentos fotógrafos – exercem. 
Compreendendo que cada sujeito, em sua singularidade, contém e expressa a generalidade social humana, busca-se, ao adentrar no ideário dos sujeitos desta pesquisa, investigar as significações de educação que, apropriadas por assentados, agora no papel de alfabetizadores/as de jovens e adultos em assentamentos das áreas da reforma agrária e expressadas em textos imagéticos, (re)tratem-nos como educadores/as.

A educação de jovens e adultos: concepções e contextos
As décadas de 30 e de 40 do século XX cunharam o adulto não escolarizado como imaturo e ignorante, identificado como aluno que prescinde dos mesmos conteúdos formais da escola primária. Já na década de 60, a EJA viveu com Paulo Freire um novo paradigma pedagógico. Esse educador, em seus postulados, evidenciava a relação entre a problemática social e a educacional, ficando em destaque que a desigualdade social do país é que origina sujeitos analfabetos ou pouco escolarizados.
Freire consolidou, através da concepção de educação popular, uma ruptura radical com a educação elitista, ao caracterizar a alfabetização de adultos como ato político e ato de conhecimento, comprometida com o processo de aprendizagem da escrita e da leitura da palavra, simultaneamente com a ”leitura” e a “reescrita” da realidade. E instituída a pós-alfabetização como continuidade aprofundada do mesmo ato de conhecimento iniciado na alfabetização; ambas seriam de um lado, expressões da reconstrução nacional então em marcha; de outro, práticas impulsionadoras da reconstrução. 
Com o golpe militar de 1964, todos os trabalhos que advinham de práticas educativas desenvolvidas a partir da cultura popular foram duramente reprimidos e interrompidos. O Estado que se propunha a um modelo econômico e social opulento não poderia ser conivente com um nível de escolaridade que o comprometesse perante as demais nações. Na tentativa de responder a essa evidência de obrigatoriedade e de responsabilidade, funda em 1967 o Movimento Brasileiro de Alfabetização – Mobral que, propunha-se a erradicar o analfabetismo em dez anos. 
Em agosto de 1971, na Lei de Diretrizes e Bases, fica regulamentado o Ensino Supletivo que apontava para: recuperar o atraso; reciclar o presente, de modo a qualificar uma mão de obra imbuída do espírito nacionalista de modernização de 1970. Pautada numa lógica  de escola com valores mercadológicos,  “a questão metodológica se ateve às soluções de massa, à racionalização dos meios, aos grandes números a serem atendidos”, conforme Haddad (2000, p.117). A década de 1990 vem confirmar o distanciamento da estrutura governamental em suas ações financiadoras e gestoras da EJA, buscando parcerias em âmbito administrativo e não mais de gestão educacional. Nesse contexto de retrospectiva histórica, que não se descola do caráter reflexivo, deparamo-nos com encaminhamentos e legalidades que colocam pontualmente a problemática da escolarização do jovem e do adulto, mas que não revelam ou interagem com o sujeito da problematização, aquele que vivencia não saber ler placas de ônibus ou prescinde de  alguém para lhe ajudar ir ao banco.  Enfim aquele trabalhador que busca com as ferramentas da cultura sair da condição marginal na qual está posto e na qual muitas vezes se reconhece, precisa ser resgatado na sua condição humana pelo fortalecimento e reconhecimento de seu saber cotidiano e de sobrevivência como um saber ampliado e não negado pela sistematização do saber acadêmico. 
Evidencia-se assim um outro papel da EJA, que, pela necessidade de existir, expõe, desnuda e denuncia uma história de exclusão em todas as dimensões humanas, cuja superação exige entender a apropriação da leitura e da escrita como instrumento de luta e não de dominação. Dominação como um produto da interação humana nas sociedades que, pelos valores, conhecimentos, técnicas e modos de ser e estar expressam uma dada sociedade em um dado momento histórico.   
Tomar a EJA como temática não nos remete inicialmente só a pensar na faixa etária que caracteriza esse grupo de homens e mulheres que, já crescidos, voltam a estudar, mas também a vê-los num determinado contexto cultural. Olhar esse grupo em seu contexto exige dialeticamente demarcar o lugar teórico do qual se vale esse olhar que tem como pressuposto básico a corrente histórico-cultural, a qual compreende como sendo determinantes da própria vida e do modo de viver de cada sujeito as condições nas quais esse homem vive. 
No universo filogenético, onde compartilhamos significados, tem-se então o sujeito que traz na sua fala singular a fala genérica, a fala de todos os outros sujeitos; ou seja, a relação entre o pensamento de cada sujeito e a palavra pela qual ele o expressa passa por transformações em si mesma, pois “o pensamento não é simplesmente expresso em palavras; é por meio delas que ele passa a existir. Cada pensamento tende a relacionar alguma coisa com outra, a estabelecer uma relação entre as coisas” (VIGOTSKI, 2000, p.157).  
O pensamento expresso na palavra permite reconhecer e adentrar na teia de significações das quais o sujeito se apropriou, do plano intersubjetivo para o intra-subjetivo, onde a linguagem, como instrumento mediador no intercambio destes planos, constrói a possibilidade da apropriação, de tornar singular e distinto em cada sujeito o que foi apreendido do e no campo intersubjetivo. Esse pensamento, que se construiu na relação histórica e cultural de cada sujeito, guarda em si o modo singular de estar e ver o mundo; mediado pela fala, revela vivências carregadas de sentidos, dos quais se apropriam homens e mulheres. Assim o significado reporta a uma generalização sobre algo que é comum àquele tempo e para aqueles sujeitos.
Marcado pelo modo como as relações sociais se constituíram, o significado existe enquanto compartilhado nessas interações; em outras é passível de modificações. Já as significações são o resultado de todo um processo de interação e de negociação constante entre sentido e significado, constituídos no plano intersubjetivo.
Vigotski, citado por AGUIAR (2001, p.130) afirma que “para apreender um processo interno é necessário exteriorizá-lo, relacionando-o com alguma outra atividade exterior”, ou seja, adentrar na trama que oferta a  palavra escrita, falada e expressa em imagens, produtora de e produzida por sujeitos,  é adentrar no campo da constituição de subjetividades. No caso desta pesquisa essa busca reflete um movimento de imersão nesse campo, para dele emergir trazendo os significados possíveis construídos pelos sujeitos em relação ao seu papel de educadores de jovens e adultos no MST.
As muitas significações decorrentes do significado dos fenômenos sociais e, portanto, “fatos da vida real”, são apropriados pelos sujeitos pesquisados, são elementos constituintes do processo que os particulariza. A educação é um fenômeno social que na historicidade funda significados para os diferentes sujeitos sociais. É o sentido que, atribuído ao significado, permite aos sujeitos dessa pesquisa se manifestarem sobre elementos do seu cotidiano.
O sujeito, ao se reconhecer como um ser histórico, que faz a história e nela se faz, ao expressar-se, expressa o mundo, isto é, comunica-se dizendo do seu mundo, pela sua fala, pela sua escrita, pelo seu corpo, por imagens, por fotos “tomadas” e por todas as escolhas que faz.
Portanto, é na relação com os outros que as aprendizagens que impulsionam o desenvolvimento são geradas (VIGOTSKI, 2000), o que é de suma importância para a reflexão sobre a aprendizagem de adultos não alfabetizados ou pouco escolarizados. 

Lugares de ensinar e aprender
Na EJA, da área rural, utilizar a palavra “escola” pressupõe descolar-se da imagem de escola que incorporamos, na área urbana. A precariedade dos “lugares” usados para as aulas é agravada pelas condições de acesso e pelas distâncias entre a casa e os espaços “arranjados” para que elas ocorram.   Para o grupo pesquisado, o critério de seleção dos espaços para a realização das aulas se deveu à preocupação de cada educador e de sua comunidade para que o grupo de EJA se mantivesse no seu assentamento e ou acampamento.
Nas viagens de coleta de dados observei, em algumas turmas de EJA, tanto da parte dos educadores quanto da parte dos educandos, a busca da similitude no espaço físico do que conhecemos como escola – carteiras em fileiras, quadro, giz e a solicitação dos “deveres de casa” como elementos que confirmavam e davam  legitimação ao fato de estar estudando. 
Diferentemente das escolas e da educação tradicionalmente organizadas, o grupo de educadores com os quais esta pesquisa se desenvolve desempenha suas funções na comunidade onde vive. Os rituais escolares  constituem-se distintamente dos da escola urbana, ou já “urbanizada”  na área rural, assim como esses educadores não vão cotidianamente para um lugar –  a escola –  onde existem o encontro e possíveis trocas com outros educadores. Exceto os educadores que trabalhavam nas escolas e que conseqüentemente tinham acesso à estrutura própria de uma escola “isolada”, denominada também multiseriada, os demais não tinham disponíveis quadro, giz, carteiras  e até, por vezes, iluminação elétrica. 
“O lugar de dar aulas” foi a designação utilizada pela maioria dos/as educadores/as. Quando expressavam o convite para conhecer “sua sala de aula”, referiam-se  à escola assim dizendo: “vamos até a escola ...é, não é bem escola,  mas é o lugar de dar aulas”.
Para que se possa conhecer melhor o cotidiano onde são engendradas as significações de educação e do papel que exercem esses educadores, é necessário saber que a “escola” dos/as 20 educadores/as pesquisados/as agrupavam-se em quatro modalidades, a saber: barraca de lona; barracão de depósito; casa de educando; salas de aula nas comunidades que possuem escolas. 
Paulo Freire, discutindo os espaços físicos das escolas, coloca-os na condição de testemunhas das significações que são produzidas, pelos eloqüentes “discursos” das composições e acontecimentos que ocorrem nesses ambientes, tanto pelo zelo quanto pelo descuido, quando diz que “há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço” (FREIRE, 2001, p.50). 
Deixando de ser só o lugar onde a educação acontece, ela pode vir a se constituir em espaços onde educandos/as e educadores/as, pela fecundidade das relações estabelecidas, construam novos sentidos/significados ao trabalho pedagógico. Essas ambientações indicam que adultos, ao retomar sua trajetória escolar, convivem bem com espaços integrados ao seu mundo de trabalho, e que “o lugar de dar aulas”, aqui tomado enquanto escola, mostra reconhecer seus educandos em seus contextos históricos e relacionais. 

A  educação na perspectiva dos/as educadores/as
O caminho percorrido até aqui mostra diferentes momentos do grupo pesquisado em que se revelam singularidades constituídas num coletivo. Marcadas pelas suas vivências sociais e políticas, apropriam-se e revestem-se das significações de ser educador. E, é no exercício do debruçar-se nessas vivências, aqui trazidas pelas suas falas e fotos, que reside a possibilidade de adentrar na especificidade da ação educativa, plena da historicidade de cada um desses sujeitos educadores. 
Nesse sentido, busco apoio em Vigotski quando diz que “a comunicação só pode ocorrer de forma indireta, o pensamento tem que passar primeiro pelos significados e depois pelas palavras” (2000, p.186) que revelam os sentidos que cada sujeito atribui às palavras expressas. Ainda segundo esse autor, “para compreender a fala de outrem não basta entender as suas palavras – temos que compreender o seu pensamento. Mas nem mesmo isso é suficiente – também é preciso que conheçamos sua motivação” (VIGOTSKI, 2000, p.188). 
Isto implica indubitavelmente considerar o contexto constituinte e constituidor de quem “fala” aquela palavra, pois é no transpassamento desse meio que as significações de cada sujeito se tecem e se mostram. Isto se explicita na significação atribuída por um educador à fotografia tomada por ele: Resolvi tirar essa foto porque achei interessante um menino escrevendo no chão, então pensei que educar, ou seja, estudar, pode ser em qualquer lugar, pois a criatividade e o interesse é o que importa, porque só entre quatro paredes a gente não aprende. 
A escrita deste educador evidencia que o sentido da educação não está no significado da estrutura escolar, significado concebido pelas políticas sociais sobre educação advindas da sociedade centrada no mercado, mas no sentido que essa educação se propõe e que ultrapassa os limites das paredes institucionais, colocando dessa maneira a escola na sociedade e não separada dela. Desse modo o educador indica que assume sua função  vinculado ao contexto, pois  assume-se “como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar”. (FREIRE, 2001, p.46).
Assumir-se é constituir-se pelos símbolos sociais construídos historicamente. A educação como construção humana está institucionalmente simbolizada. Atribuir-lhe significado e sentido implica imprimir-lhe as marcas do contexto no qual o sujeito se insere e com o qual se identifica. Assumir-se como sujeito pensante é assumir-se como capaz de comunicar as transformações possíveis, e assim “estudar pode ser em qualquer lugar”; e dessa maneira “o que importa é a possibilidade de criar” a partir do contexto e dos instrumentos simbólicos acessados sobre os fenômenos sociais: a educação.
Desse ponto de vista se reconhece um educar que não atrela o educando ao conhecimento do educador. No entanto, na fala da educadora que segue, evidenciam-se traços da educação que deposita conhecimento sem a devida reflexão ou apropriação, denominada por Freire de “bancária”, quando diz: “O verde renascendo entre as pedras me diz que a EJA, nesse momento, está viva novamente, que essa semente chamada Educação nasce entre as pedras e se fortalece com a nossa perseverança, não desistindo, enfrentando os problemas que surgem. Onde a gente se avalia, chora, se abraça e continua. Pois o amanhã nos pertence. Esses galhos verdes e espalhados são nossos educandos e educadores no trabalho do MST, espalhados por todo o Brasil. Estes ramos bem cuidados são nossos educandos, sedentos de sabedoria. As pedras são os degraus que teremos que subir para chegar onde queremos, juntando as forças o fardo fica leve”.
A busca e a espera por um “amanhã”  e por cumprir o papel de quem supre aqueles que “sedentos de sabedoria”  procuram a educação como trampolim para chegar aonde se quer, denunciam a atribuição à educação do papel salvador e mágico perante a  realidade. Essa concepção se contrapõe ao postulado por Freire: ao reconhecer o homem como  ser autônomo com vocação ontológica de “ser mais”, não esquece de alertar para os riscos presentes em uma visão mágica, mitificada, salvadora, da educação, que implicará uma percepção também mágica da realidade, a qual, por sua vez, provocará uma ação também mágica diante dela, através da qual o homem procura, através dos tempos, defender-se do incerto (FREIRE, 1977, p.58).
A abordagem que Paulo Freire dá a pedagogia torna-a  indissociável do processo de aprendizagem da leitura e da escrita, do processo de politização. O desafio diante do qual os alfabetizandos são postos pelos educadores, que se colocam também como educandos, é o de refletir sobre seu papel na sociedade em cada uma das palavras que o ingressa no mundo letrado.
Nesse sentido, a partir da proposta freireana, cada alfabetizando, ao escrever uma palavra – tijolo ou terra –, é desafiado a refletir acerca do papel que no seu contexto é a ela atribuído, no momento mesmo que aprende a decodificá-la, compreendendo seus significados e, num processo dialógico, ampliando o sentido que cada sujeito atribuía à palavra até então dita.  
Desse modo, palavras que não são só apresentadas a eles, mas escolhidas pelos educandos, vêm carregadas de significados  que fazem sentido e são tomadas a partir do seu cotidiano; elas compõem o adentrar no código da escrita no momento mesmo em que cada um e o grupo,  ao refletir sobre o desenrolar de suas vidas, reconstruindo sua trajetória, é desafiado a perceber-se, a si e ao grupo, como sujeitos dessa história. É então que, segundo Freire (1977, p.91) “não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que, dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo”, e continua, “A educação problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através do qual os homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que se acham”. (FREIRE, 1977, p.82).
A educação crítica  é aquela capaz de conferir ao sujeito a percepção de como, diante dos fenômenos do cotidiano, estão sendo constituídos e como, a partir dessa constituição, manifestam-se diferentes intervenções no cotidiano. Para o MST, a educação é um fator básico pelo qual o ser humano é buscado na sua totalidade. Considerando a educação como ponto fundamental para dar sustentação a uma sociedade que pretende construir,  o MST estabelece, seus propósitos acerca de educação reconhecendo-a  como “um processo pedagógico que se assume como político” (MST, 1999, p.6).
Ser um educador que medie palavras, significados do e no mundo, passa necessariamente pelo reconhecimento e pela apropriação da condição de sujeito que,  por estar em relação nas diferentes e diversas instâncias sociais, compartilha universos de significados. Nesse sentido, os significados atribuídos na esfera social na qual valores de diferentes orientações se entrecruzam num movimento intenso de troca entre sujeitos em suas coletividades, possibilitam outras tantas produções, ampliações e apropriações de sentidos e significados que, ao serem tomados como construídos historicamente, trazem em si a necessidade de intercâmbio.
Os adultos considerados analfabetos, que não dominam o sistema de escrita, mas vivem imersos na cultura letrada, vão no seu cotidiano se contaminando com os códigos característicos daquele universo. Cada sujeito, de modo particular, adentra o sistema simbólico da escrita. A singularidade que Maria  atribui à escrita evidencia o sentido dado pela perspectiva freireana, que não confina a alfabetização aos códigos, mas lhe outorga a condição de mediar a leitura do mundo, que  “precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 2002, p.20). Nessa perspectiva, ao atribuir significado à sua fotografia, Maria  não se coloca na condição de alguém que aprende ou ensina a ler e a escrever para “consumir”  escritos, mas sim na condição de produtora na história que se apropria da linguagem escrita como uma possibilidade de se expressar no mundo: Estas  mãos para mim tem uma simbologia muito forte, pois marcam a luta e o trabalho de nossos companheiros e companheiras. São mãos que trabalham, produzem e colhem os frutos de nossa existência e que têm a coragem de começar sempre, de desenhar as primeiras letras depois de muito trabalho. É com estas mãos que registramos a nossa própria história de vida e de existência neste planeta. 
A alfabetização adquire o sentido, aqui, de reconhecimento ao direito que adultos trabalhadores têm de acessar ao processo que é a alfabetização e que, como um saber construído socialmente, só tem significado porque se torna capaz de expressar  necessidades, emoções e “coragem de começar”  como necessidades históricas, marcadas pelas relações de seu tempo. E que toma o exercício da escrita e da fala como um instrumento de participação e autoria. 

Tecendo a prática pedagógica: tema gerador e mística
No recorte proposto por esta pesquisa, a recorrência de dois diferentes temas mostrou-se singularmente como importantes para os educadores/as sujeitos desta investigação, ao traduzirem em imagens, textos e depoimentos as significações de docência que são constituintes da função de educadores/as  que ora exercem em seus assentamentos e acampamentos. Esses dois temas são: a mística e o tema gerador. 
O tema gerador, desenvolvido sempre a partir da realidade dos assentamentos e acampamentos de educandos e educadores, resguarda a unidade que os identifica como trabalhadores sem terra, na mesma proporção em que possibilita refletir sobre seu cotidiano, buscando na vida concreta os elementos do trabalho pedagógico. Essa mesma unidade é tematizada nas místicas, que em rituais criados e recriados a cada evento no MST, representam a realidade vivida e a realidade buscada pelo coletivo, pois, nas palavras de Stedile (1999, p.131), “as pessoas têm de ter o sentimento voltado para algum projeto.”
O tema gerador como elemento constitutivo do cotidiano pedagógico de educadores/as de jovens e adultos guarda em si duas questões. Uma delas diz respeito aos encaminhamentos e produções teóricas do próprio Movimento que, ao assumir seu “método de ensino através de temas geradores” (MST,1999, p.14), não deixa de explicitar uma preocupação ao perceber que “em algumas práticas temos simplificado demais o entendimento do que seja esta tal de realidade” (idem, p.13). O que de certo modo já aponta para uma preocupação com o uso do tema gerador. A outra questão é o modo como isso é apropriado pelos educadores/as e chega à EJA, cujos professores, como já visto sem a devida formação, conseguem iniciar na escrita e na leitura um terço da população da área rural que nunca teve acesso à escola.
Aparecida, ao fazer o registro fotográfico do que considera importante no trabalho com os seus educandos, traz a natureza como tema gerador: Esta fotografia me chama atenção por ela estar representando a natureza. E já estamos trabalhando o tema gerador sobre a conservação da natureza e os cuidados com as nascentes e a beira dos rios. 
Assim, como o professor da escola urbana é reconhecido e se reconhece no seu papel pelas condições nas quais ele está inserido, quais sejam: a instituição, a sala de aula, seus alunos, quadro, giz, livros, planejamento e conteúdos, esses educadores se reconhecem por usarem em seu cotidiano/planejamento o tema gerador. “Qual o tema que você está trabalhando com teus educandos?”  era a pergunta recorrente entre os educadores nos encontros que presenciei. Ao respondê-la, mostravam-se reconhecidos e confirmados em sua função. No entanto, essa mesma pergunta pode apontar a resposta para um lugar de reconhecimento e de engessamento, assim como o são os conteúdos escolares, quando também tomados e absolutizados  somente a partir do ponto de vista do educador ou do educando.
Relatos como este mostram por um lado os temas geradores: emergindo da própria realidade dos alfabetizandos; surgindo do compartilhamento das necessidades daquelas comunidades; que o educador transforma seu “não saber” em possibilidades de aprendizagens, recorrendo aos seus companheiros com o intuito de qualificar o seu trabalho; que por ser o tema gerador um problema da comunidade, contribui sobremaneira na busca das soluções para a coletividade; que toda a comunidade se beneficia das discussões e encaminhamentos das aulas; que os temas, por nascerem em um mundo adulto, implicam os sujeitos nas resoluções. 
Por outro lado, esses relatos sugerem que a significação que os educadores atribuíram a sua função e ação educativa se restringe a questões pertinentes à organização do seu cotidiano, sobre o que o próprio MST, através de Caldart, 1977, p.133, chama a atenção e problematiza, lembrando que o eixo do ensino são as questões da realidade. Em outras palavras: a forma como os temas geradores têm sido trabalhados sugere, algumas vezes, imobilismo com relação à realidade, que fica restrita à realidade próxima, delimitada pelas vivências, sem avançar para a realidade, mais ampla e repleta de novos/outros conhecimentos. De certa maneira “absolutiza-se” o tema gerador como alternativa pedagógica possível.
Se por um lado os educadores da EJA no MST tomam os temas geradores como referência que identifica e sustenta sua prática pedagógica, por outro reforçam e permutam suas vivências cotidianamente, também no espaço das aulas, através da mística. 
O espaço em que todos os Trabalhadores Sem Terra circulam, moram e trabalham é o lugar onde por excelência estão sempre presentes seus símbolos: a bandeira, boné, camisetas, bandeiras, hinos, marchas, fotografias, ferramentas de trabalho, os frutos do trabalho no campo, assim como a mística que agrega todos esses símbolos, transformando-os num ritual dotado de significados que expressam o seu cotidiano. 
Esse ritual pleno de significados, ao se constituir, é perpassado pela trama dos diferentes atributos conferidos pelos sujeitos aos modos de ser e estar no mundo. Com suas linguagens singulares, além de exporem sua concepção de mundo, buscam a legitimação do Movimento ao qual estão vinculados. Pois, conforme Stédile em entrevista a Bernardo Mançano sobre a trajetória e luta do MST no Brasil, a mística foi incorporada pelo Movimento “como uma pratica social que faz com que as pessoas se sintam bem em participar da luta” , assim como também é reconhecida por ele como um instrumento “para obter unidade entre nós” (STEDILE & MANÇANO, 1999, p.129). Conforme consta ainda na referida entrevista, “o que constrói a unidade é a ideologia da visão política sobre a realidade e o uso dos símbolos, que vão costurando a identidade. Eles materializam o ideal, essa unidade invisível” (Ibid;1999, p.132)
A importância dos momentos de mística como ponto de unidade do grupo no cotidiano desses trabalhadores rurais é confirmada quando, na coleta de informações, e dentro do quadro de educadores pesquisados, 14 deles fizeram referência aos símbolos e à mística como elementos importantes para o desempenho da função de educadores. Sérgio se reporta à mística ao fazer um registro fotográfico no qual fica evidente o aproveitamento da performance no seu cotidiano pedagógico, quando se reporta ao exercício da sua função apontando o seu  aprender como uma possibilidade de ensinar: “Tirei uma foto de uma mística para levar de experiência, para que possa mostrar nossos trabalhos para meus educandos e mostrar uma mística bem bonita. Sei que o 
educador deve sempre buscar experiências para levar para sua sala de aula.”
Todas as místicas observadas possuem elementos que são comuns entre si, quais sejam: a encenação é sempre coletiva, assim como sempre representa situações coletivas; a música está quase sempre presente, ao vivo ou por som mecânico; existe sempre uma figura de destaque que normalmente é centralizada. Essa figura, quando composta no chão, como o desenho de um mapa, de um livro, não é desfeita logo após a performance, gerando cuidados que sugerem um sentimento de sacralização em torno da figura central. 
Essa motivação se constitui num processo coletivizado que dá sustentação à  formação dos valores, objetivados nos símbolos e concretizados na mística. Com eles, “vão costurando a identidade. Eles materializam o ideal, essa unidade invisível” (STEDILE,1999, p.132). A mística alimenta esse ideal  do novo homem, posto que se constituiu em torno da construção de uma  “nova ordem social”, e é precisamente “em cada atividade do movimento”, no cotidiano dos assentados/as e acampados/as que esse ideal vai sendo implementado. E nesse sentido, não só a mística em si, mas todos os significados que ali se entrecruzam e se desdobram, vão estabelecendo as significações que educadores/as atribuem à função que exercem com seus educandos/as. E, desse modo, constitui-se ela também como um elemento formador dos educadores/as pesquisados que, mergulhados nestas significações, desempenham suas práticas pedagógicas, definidas sempre pelo pertencimento ao MST.
A mística constitui, por toda a sua forte simbologia, esse elo e esse sentimento de pertencer a um grande seio acolhedor no qual o conforto e a segurança estabelecem um sentimento de co-autoria. Esse sentimento se estende aos espaços das aulas, onde a mística também está presente nos ritos escolares, reforçando a incorporação do papel de educador também ao papel de educador que faz do ato de ensinar mais uma forma de fortalecer o Movimento, pois  o valor do que se aprende é diretamente proporcional à utilidade que esse conhecimento traz à causa do MST.
Considerações finais
O ponto de partida  desta pesquisa foi a constatação de que a prática pedagógica desses educadores/as se configurava a partir do envolvimento com o MST. 
A observação do cotidiano dos sujeitos pesquisados, que vivenciam simultaneamente diferentes atribuições como educadores/as, educandos/as, homens e mulheres que moram, reúnem-se e exercem tantas outras funções nos acampamentos e assentamentos, permitiu-me compartilhar as lutas, contradições e encaminhamentos que estruturam à sua prática pedagógica. Constatei, na análise das informações desta pesquisa, que os educadores/as significam a sua função a partir dos diferentes lugares e situações que transpassam e permeiam seu cotidiano tanto no âmbito pedagógico quanto no político.  
Reportando-me às muitas horas de pesquisa em que convivi e dividi com eles experiências educativas, muitas situações desse processo ficaram mais claras. Por conta disso pude pontuar algumas questões que me ajudaram a refletir e sintetizar, neste estudo, o processo educativo desenvolvido pelo MST. Para tanto, destaco dois pontos que abrangem o tema pesquisado: como a educação proposta pelo Movimento apresentou-se a partir do ponto de vista dos educadores; como a concepção educativa do MST contribui, intervém e confere aos assentados o papel  de educadores/as de EJA. 
Inicialmente é importante demarcar que o MST, por considerar a educação como um direito tão forte quanto o direito à terra, é o responsável por levar a educação para lugares que os sistemas de ensino não alcançavam. Isto, para os sujeitos que até então reconheciam a área rural como um espaço marcado unicamente pelo sentido da sobrevivência, amplia  a sua concepção e remete à compreensão de que ele pode ser também um espaço onde o aprender a ler e a escrever, como ato político, torna-se um direito conquistado. O Movimento, por reconhecer a alfabetização como trama que se entretece à urdidura dos processos vivenciais e políticos, possibilita aos assentados/as uma continua interação com a leitura e a escrita. Esse fato é  visível na ação comum das pessoas, pois foi possível observar em assembléias e reuniões os “caderninhos” de anotações sendo utilizados para registros, assim como também, durante as aulas de EJA, é lido e manuseado o jornal que veicula notícias do e sobre o Movimento. Desse modo e independentemente da estratégia e do local, o Movimento mantém crianças, jovens e adultos vinculados ao aprender, num processo que contribui para que as pessoas se reconheçam parceiras e participantes dos acontecimentos  ao seu redor. 
Tomando a mediação de um direito que, por sua vez, é dever do Estado, o Movimento contribui para que o aprender se consolide na perspectiva da sua compreensão de educação. Essa compreensão, por outro lado, traz resultados que podem delimitar o aprender que, constituído a partir do significado das suas lutas e da sua realidade,  reflete um modo particular de reconhecer e (re)tratar o conhecimento. 
Visto por este ponto de vista, o aprender no Movimento corre o risco de absolutizar e confinar saberes numa única concepção, solidificando-se de maneira dogmatizada. Desse modo, a riqueza da problematização apresenta limites em relação ao conhecimento universal que, por vezes, é relegado a plano inferior, inibindo possibilidades de escolhas e rechaçando o reconhecimento de que, nos espaços de relação  para além do Movimento, também se produzem diferentes significações. 
Isto se evidenciou nas fotografias feitas pelos educadores pesquisados, quando ao expressar pelo texto imagético seu modo de vida, sua relação com a terra, seus anseios, conquistas e o sentido que atribuem ao exercer a função de educador/a, fazem-no mediados pela voz do Movimento. É, por exemplo, uma certa recusa em enxergar outras realidades e outras formas de trabalhar o conhecimento – um campo de areia que nada significa, por não fazer parte do universo local; o conhecimento do passado que não interessa, pois o que vale é o presente e o futuro; é a realidade próxima que se absolutiza, sacralizando metodologias e práticas (tema gerador e mística) e apequenando o mundo, em vez de amplia-lo. Corre-se o risco de idealizar formas e realidades, excluindo, por negar, o diferente. 
Apesar disso, os educadores legitimam e fortalecem sua função, pois, a maioria retorna aos estudos juntamente com o convite para ser educador de EJA. Isso revela, por um lado, que a necessidade de estudar é significativa, qualificando o processo de escolarização instaurada pelos educadores nos assentamentos e acampamentos, mesmo que, ao iniciá-la, tenham uma escolaridade mínima. Por outro mostra que o MST garante o acesso à escolaridade independentemente dos próprios critérios utilizados para convidar as lideranças a exercerem o papel de educadores. Essa retomada da escolaridade é de fato um mérito do Movimento, pois ao iniciar esta pesquisa constatei que, no grupo de 20 educadores/as somente 6 freqüentavam escola e, posteriormente à coleta de informações, esse número havia se alterado para 13. 
Contudo o retorno aos “estudos” não se circunscreve somente aos espaços formalmente escolarizados, pois se encontra presente na abertura de espaços para discussão sobre temas políticos, nas análises de conjuntura, entre tantos outros de caráter  mais formativo ou organizativo. Essa possibilidade de estudar é também lembrada por alguns educadores como conquista de caráter mais pessoal, pois puderam também aprender a tocar instrumentos: “a música era um sonho desde pequeno... dentro do Movimento eu tive essa chance” (Álvaro). 
Foi possível, ao longo do estudo, compreender que o envolvimento dos educadores e educadoras pesquisados/as e sua ação voltada à educação de jovens e adultos deve-se prioritariamente à sua condição de integrantes do Movimento que, favorecidos por condições sociais diferentes das anteriores ao seu ingresso no MST, sentem-se como parte dele, retribuindo a condição atual através de seu trabalho. Isso se evidencia ao mostrarem um certo orgulho na participação, autoria e responsabilidades sobre os avanços e recuos do Movimento, tornando o seu trabalho no MST um projeto de vida. Por vezes esse orgulho reveste-se de forte sentimento de lealdade e reconhecimento da honra concedida, gerando, por isso, um forte enlace de compromisso com a causa do Movimento, neste caso, a alfabetização de jovens e adultos. 
Esse sentimento, por si só positivo, desperta alguma preocupação, pois sua entrega total à luta e às tarefas de educador/a de EJA reveste-se de uma certa ausência de criticidade, que se traduz numa compreensão quase ingênua da função da educação, superestimando suas reais possibilidades sociais. Isso os afasta de outras instâncias educativas locais, rotuladas de “tradicionais” e, portanto não merecedoras de qualquer crédito.  Isso é também identificado na dificuldade de usar livros didáticos ou cartilhas, gerando nos educadores uma ação pedagógica que, por ser distanciada dos livros, aproxima exclusivamente da prática pedagógica, que se apóia nos temas geradores. Esses procedimentos tanto podem ser uma reprise dos encaminhamentos da escola “tradicional”  e das cartilhas utilizadas sem crítica, quanto podem representar um avanço da prática dos educadores, desde que não se prendam somente as suas próprias necessidades e sonhos que, circunscrevendo-os numa só realidade, resulte em contraponto maniqueísta ao sistema, o que pode não resultar em avanços políticos, como busca o MST.
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