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Introdução
Os sujeitos envolvidos na luta pela terra vêm sistematicamente demonstrando que a escola do campo, tal como se apresenta, não atende aos seus interesses. Quando comparada aos estabelecimentos do meio urbano observa-se que o desempenho escolar dos alunos, o salário e formação docente, o índice de evasão, as condições físicas e os equipamentos pedagógicos estão sempre em um patamar abaixo. Ressalta-se que as escolas do campo só ofertam as séries iniciais do Ensino Fundamental. Acresce-se o fato de que esta escola ocupa quase sempre o espaço físico e simbólico da grande propriedade ( Arroyo, 1982; Turffi, 1998; Forte, 1994; Ramos et al, 2004).
Os sujeitos da luta pela terra empreendem significativas ações para superar essas dificuldades. Participam no cotidiano das escolas que atendem as crianças e adolescentes dos acampamentos e assentamentos, negociam com os sistemas públicos a garantia e legitimidade desta participação e realizam cursos formativos para docentes. Nas últimas décadas produziram o “Movimento  Por Uma Educação Básica do Campo”, publicações, conferências estaduais e nacionais. Em termos de política pública já garantiram a criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), que se constitui em um relevante apoio para formação de professores, alfabetização de adultos dentre outras ações, elaboração das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, criação da Coordenação da Educação do Campo e do Grupo Permanente de Trabalho vinculados ao Ministério da Educação. Em síntese, articulam-se em torno da construção de uma escola comprometida com o desenvolvimento sustentável do campo tanto no nível cotidiano do fazer pedagógico quanto no nível macro das política públicas (Contag, 1999; Kolling & Molina, 1999; Ramos et al, 2004).
O diálogo entre a situação histórica da escola do campo e as ações empreendidas visando modificá-las não se estabelece sem conflitos. Recolhemos na literatura e na experiência empírica evidências da emergência desses conflitos. Pedro Stédile (Stédile & Fernandes, 2000, p.74), uma das principais lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais/MST, definiu a escola como “um latifúndio da educação”. Pessoa (1999, p.82) nos diz que “os trabalhadores rurais em luta pela terra descobriram desde o início uma inadequação da escola a sua condição e aos seus projetos”. Para Caldart (1999), um dos motivos pelos quais o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra/MST envolveu-se com a formação docente refere-se as dificuldades para negociar com os professores, que não possuem vínculos com o movimento, uma proposta pedagógica. 
Os registros de depoimentos de professores, alunos, pais e militantes dos movimentos sociais, colhidos em congressos, reuniões e cursos de formação mostram a presença de variados conflitos entre professores, alunos, pais e movimentos sociais ocasionando em muitos casos a constante troca de professores bem como uma resistência das escolas em aceitar a participação efetiva dos pais nas instâncias colegiadas.
Tendo como suporte a problemática anunciada empreendemos uma pesquisa cujo objetivo foi compreender como este processo está sendo vivenciado pelos professores na prática em sala de aula. Escolhemos como objeto de estudo as representações que os docentes estão elaborando sobre os alunos. Utilizamos como referência teórica a abordagem desenvolvida por Serge Moscovici (1978)  a partir do seu trabalho “A representação social da Psicanálise”, elaborado na França, no início dos anos 60 do século XX. Para Moscovici (1978) uma representação é criada para tornar familiar em nosso mundo interno o que se apresenta como estranho, como não-familiar. O não-familiar desafia os saberes até então utilizados para orientar o pensar, o sentir e o agir. Moscovici (2003, p.59) diz que “ao se estudar uma representação, nós devemos sempre tentar descobrir a característica não-familiar que a motivou...”. Partindo daí compreender como os sujeitos estão elaborando seus saberes prévios em torno do não-familiar.
Consideramos que os alunos da luta pela terra podiam estar levando para a escola uma identidade cujos elementos comportariam a não-familiaridade para as formas de pensar, sentir e agir dos professores com relação aos alunos do campo. Cabia então inicialmente perguntar o que, nos alunos, era não-familiar para os professores? A primeira questão levantada dizia respeito a tensão entre ficar/sair do campo. Na seqüência o sentido da “transgressão” assumiu um lugar central dado que os alunos queriam permanecer no campo através de atos considerados por uma expressiva maioria da população como “ilegais”.  Estas questões estavam ancoradas nas reflexões que historicamente são feitas sobre a educação do campo. A escola como espaço para ensinar o caminho da cidade, a desvalorização das populações rurais, da agricultura familiar, dentre outras são apontadas como formas de pensar, sentir e agir dos professores (Barreto, 1985; Therrien, 1993; Feitosa, 2001). Neste sentido consideramos que na relação com os alunos os professores estavam sendo desafiados a alterarem este saber prévio.

Orientações teóricas e metodológicas
Organizamos a orientação teórica do trabalho buscando em Moscovici (1978) dois conceitos: não-familiar e ancoragem. Estes conceitos se articulam no que o autor denomina de processo de construção de uma representação social. Neste movimento os sujeitos, diante de um fenômeno que desafia seus saberes prévios, isto é, na experiência com o que lhe é não-familiar, empreende  ações visando integrar o não-familiar aos saberes já constituídos, e nesta tarefa altera o saber preexistente bem como àquele adquirido em função do novo objeto com os quais manteve contato. 
Escolheu-se como região geográfica o Estado de Minas Gerais. Através de um mapeamento histórico da luta pela terra definimos três critérios que orientaram a escolha de seis municípios localizados em diferentes regiões do Estado. Os critérios foram: presença de assentamentos e acampamentos conquistados através da “ocupação”; visibilidade da luta no cenário local, estadual e nacional; atuação de mais de um movimento social. Por compromisso assumido com os professores entrevistados, colocamos no anonimato os nomes dos municípios, movimentos sociais, escolas, professores e alunos.
No total foram entrevistados 40 professoras que trabalham 16 escolas  com na séries iniciais do Ensino Fundamental. A entrevista foi composta por um roteiro contendo dois blocos de questões. O primeiro tratava das   informações pessoais, escolares e profissionais. O segundo do relato da experiência com os alunos em sala de aula. 
Todas as entrevistas apresentaram uma dinâmica temporal. Os professores falaram sobre o que pensaram, sentiram e fizeram no encontro inicial, no tempo da entrevista e dos acontecimentos entre os dois momentos. Nesta experiência evidenciou-se “o medo” no encontro inicial, as opiniões sobre a “ocupação” como forma de acesso à terra e as descrições sobre a aprendizagem/disciplina dos alunos. Recortamos as entrevistas em duas unidades de análise. A primeira ficou composta pelas informações sobre as escolas, dados pessoais, escolares e profissionais dos professores. A segunda  organizou-se pelas palavras, expressões, frases, parágrafos bem como pela narrativa dos “casos de sala de aula”. 

Resultados
Perfil das escolas
Em termos de localização, oito estão situadas na área geográfica dos assentamentos, três em distritos, duas em áreas de fazendas e uma na periferia urbana. Duas escolas integram a rede estadual e 12 fazem parte das redes municipais. Desse total nove possuem administração autônoma, isto é, existe uma direção local, e cinco são vinculadas a uma direção centralizada na sede urbana. As escolas com administração autônoma possuem uma boa estrutura física, com luz, água encanada, televisão e vídeo, biblioteca. As escolas vinculadas partilham um único projeto político-pedagógico, não têm autonomia financeira e geralmente são edificações com no máximo, três salas, uma cantina e sanitários. 
Em dez escolas o poder público é o responsável por essa gestão. Os alunos, pais e moradores da região em geral não participam do processo. Em duas escolas, o movimento social tem autonomia, autorizada em documento oficial por órgão público, para gerir a parte administrativa e pedagógica. Em outras duas a gestão aparece como negociada. Geralmente o movimento social participa do colegiado, das decisões sobre contratação de professores e da escolha da diretoria. Esse tipo de gestão funciona como acordo político, não sendo, portanto, registrada ou oficializada por meio de documentos jurídicos. Somente em duas escolas todos os alunos são oriundos dos assentamentos e acampamentos. Nas demais são oriundos de  contextos diferenciados: filhos de pequenos proprietários, funcionários de fazendas e empresas agropecuárias, comerciantes, dentre outros. 

Perfil dos Professores
O grupo apresenta um perfil muito próximo daquele já apontado pela literatura em termos de diversificação. (CALDART, 1997). Do total 37 são mulheres e três homens. A maioria está na faixa entre 31-40 anos. Os entrevistados equilibram-se entre casados e solteiros. Mais da metade possui entre 1-4 filhos. Em termos de opção religiosa, 38 professores são católicos e oito evangélicos. Cerca de 25 participam de atividades com pastorais e grupos de oração. 
Os professores envolvidos nesta pesquisa são, na maioria (28), oriundos do meio urbano. Doze nasceram no meio rural. Do grupo que nasceu no meio urbano, 23 continuam aí residindo e cinco são assentadas. Dos que nasceram no meio rural temos oito que residem no meio urbano e quatro que permanecem no campo sendo que uma é assentada. Temos, portanto, 31 professores que moram no meio urbano e nove residindo no meio rural. Do conjunto das entrevistadas 5 professores são assentadas, isto é, moram e trabalham no assentamento.
Em termos de escolaridade, 16 professores possuem o superior completo, 12 com superior incompleto, 8 com magistério e 4 com especialização. Cerca de 25 professores possuem até dez anos de experiência docente. Dezoito entrevistados trabalham como contratados e 22 como efetivos. O recrutamento de 24 entrevistados é feito pelo poder público, o movimento social é responsável pela contratação de 8  sendo que os demais são recrutados através da negociação entre o poder público e o movimento social. 
Todos participaram nos últimos três anos de pelo menos quatro cursos oferecidos pelas prefeituras municipais. Nenhum destes cursos teve como conteúdo programático o tema da reforma agrária e/ou educação do campo. As professoras assentadas participam periodicamente de atividades de formação continuada. Cerca de 31 entrevistados têm entre 1 e 5 anos de experiência com os alunos. 

Sobre o “medo”, “ocupação” e “desempenho escolar dos alunos”
O sentimento vivenciado por 34 (trinta e quatro) entrevistados no encontro inicial com os alunos foi de “medo, ansiedade, pavor, insegurança”. Somente seis professores, entre eles  cinco professoras assentadas, não passaram por essa experiência. A referência ao ataque físico está presente em várias entrevistas. Mara achava que “... qualquer coisa que a gente fizesse com os filhos deles podiam vim armados... comentavam que eles tinham armas”. Beatriz tinha medo de ser atacada pelos pais:  “E se viessem para a escola com enxadas e facões?” Sabrina, imaginando que eles estariam na porteira esperando-a como numa “tocaia”, só compareceu à escola quando o prefeito prontificou-se a acompanhá-la. Para Célia, “foi o pior dia da minha vida quando fiquei sabendo que ia para a escola do assentamento”. 
O sentido/imagem do ataque vivenciado pelos professores está enraizado na memória coletiva brasileira. Os cangaceiros, os povos de Canudos e do Contestado são descritos como fanáticos, saqueadores de fazendas, matadores de fazendeiros. Os meios de comunicação atualizam esses vínculos quando divulgam imagens dos sujeitos em luta pela terra quase sempre carregando foices e facões, de preferência em ângulos que favorecem o sentido de multidão (Arbex, 2003). 
No tempo da entrevista os professores informaram que o medo inicial estava sendo superado. “Fui vendo que não eram tão perigosos assim” – na fala de Márcia. Célia os via como “as melhores pessoas do mundo para conviver”. Sabrina, após sete anos de trabalho com os alunos em uma escola situada no interior do assentamento, com gestão pelo movimento social, diz que o receio inicial dos pais foi  superado com a convivência. Diva foi alertada pela secretária de educação de que “se tiver medo você não fica na escola”. 
O “medo” tem uma relação muito próxima com a forma de organização dos movimentos sociais para terem acesso à terra. Esta forma apareceu na utilização dos termos “invasão” e “ocupação “Ocupação”  e “invasão” são termos que denominam formas diferentes de dar sentido a luta pela terra empreendida pelos movimentos sociais nas últimas década”. Somente 8 professores utilizaram o termo “ocupação”, entre eles localizamos as cinco professoras assentadas. Os demais falaram de “invasão, tomar terra, chegaram e ficaram, dente outros assemelhados”. Independente da forma de nomeação cerca de 34 entrevistados eram contrários a esta forma de luta antes do contato com os alunos. Seis professores , dentre eles as assentadas, eram favoráveis. No tempo de realização das entrevistas, a maioria (26) tinha alterado esta posição. Um grupo era favorável (18) , outro estava em dúvida (9) e um outro mantinha posição contrária (8). Em todos os grupos havia àqueles que discutiam e os que não discutiam o assunto em sala de aula. Entre os que discutiam três falavam sobre a “ocupação” como luta e/ou articulando à questões econômicas. Os demais faziam referência ao direito de todos em terem acesso a terra com argumentações  articuladas ao plano jurídico, assistência social e/ou religioso. 
Com relação ao desempenho escolar somente seis professores, dentre eles as assentadas, tinham uma visão positiva quando do encontro inicial com os alunos. Os demais tinham opiniões depreciativas. Ao longo da experiência os seis professores com visão positiva mantiveram suas opiniões,  dez entrevistados mantiveram a visão depreciativa, nove encontravam-se em processo de transição e quinze estavam elaborando uma visão mais positiva sobre o desempenho escolar dos alunos. 
Neste ponto das análises consideramos que a experiência de seis professores, deles eles as assentadas, não continham elementos indicadores de não-familiaridade. Davi, único do grupo que não é assentado, é filho de pequeno produtor, participante do sindicato e de pastorais religiosas vinculadas à luta pela terra. É professor de ensino religioso em uma escola que funciona no interior de um assentamento cuja gestão está sob responsabilidade do movimento social e em uma escola localizada em um distrito. Tem uma formação inicial no nível médio. Participa de cursos realizados pelo movimento social, pela igreja e sindicato.  Desta forma sente-se como um “Sem-Terra”. Informa que na “outra escola em que trabalho eu já chego dizendo: eu sou Sem-Terra”. Na organização do trabalho faz opção por  assumir duas condutas diferenciadas. Na escola do assentamento “trabalho com os materiais do movimento, digo que é preciso ocupar terras, mudar a sociedade”. Na escola do distrito “digo que a terra foi deixada por Deus, que devemos cuidar dela com carinho”. Trabalha assim por considerar que se for atuar na escola do distrito da mesma forma que atua no assentamento não seria aceito pela direção, colegas,  alunos e pais. 
Entre os entrevistados que mantiveram suas opiniões em termos depreciativos temos uma professora que está em dúvidas com relação a “ocupação”. As demais são contrárias. Todas sentiram muito “medo” no encontro inicial e na atualidade elaboraram este sentimento na descrição dos alunos como “revoltados, dificuldades de aprendizagem, alunos problema, querem mandar na escola”. A maioria possui  vínculos de parentesco e/ou de amizade com fazendeiros. Expressam o desejo de mudar para outra escola. Na opinião de  Natália “ninguém quer vim para escola de assentamento, só quem precisa de trabalho aceita”.
A situação de Fia é emblemática. A escola em que trabalha como efetiva foi criada para atender os filhos dos empregados da fazenda em que o avô e o pai trabalharam. Ela foi aluna da escola. A fazenda foi ocupada e legalizada como assentamento. Para ela “não existe mais diferença entre uma escola da roça e uma escola da cidade, agora está tudo igual”. Ao narrar um episódio vivenciado em sala explicita os saberes acumulados em torno do pobre como inapto para o trabalho na terra bem como a previsão de que o futuro é o caminho da cidade. 
... eu falo com eles: ‘Olha, eu sei que o seu pai veio em busca de melhora, em busca de mudança, eu gostaria que vocês dessem mais valor ao aprendizado, porque vocês não vão viver aqui a vida inteira. Os recursos da terra, eles acabam, e nem sempre o seu pai planta, você às vezes não vai ter aptidão para plantar. Então você tem que construir o seu futuro’. Aí uns fala assim: ‘Ah, dona, a senhora não sabe nada não’. Aí eu falo: ‘Então vou sentar aí e você vai me ensinar’. E eles retrucam: ‘a senhora tá aqui é para ensinar’.

A maioria dos docentes que consideramos em transição vivenciaram situações conflituosas com alunos, pais e/ou movimentos sociais. Para exemplificar o que chamamos de “professores em transição” escolhemos a trajetória da professora Rose. Ela trabalha em uma escola situada no interior do assentamento gestada pelo poder público. É efetiva com formação em nível médio.  Algumas semanas antes da entrevista foi denunciada pelos pais de uma aluna no Conselho Tutelar do Menor com a queixa de agressão física. Fala do constrangimento com o processo judicial, que não foi adiante porque as autoridades locais negociaram com os pais. Rose é certamente a professora que mais expressou a situação de “pressão para mudar”.  Ela não consegue transferência para outra escola porque é de um grupo político contrário ao que apoiou o prefeito. Quando indagada sobre como estava lidando com a aluna após a denúncia informa que alterou a posição física da aluna na sala: “Ela sentava na minha frente, agora senta do meu lado”. Ao longo da entrevista ela se pergunta várias vezes: “...eu não sei como vou fazer com esta menina...vou deixando ela sentada do meu lado para ver se dou mais atenção...ela pergunta demais...quer saber de tudo...quer resposta...”.
No decorrer da pesquisa entrevistamos cerca de quatro professores que tiveram conflitos com alunos envolvendo agressão física. Os demais relatam agressões verbais. Em todos a causa não foi atitude indisciplinar e sim manifestações cujo teor remete para posicionamentos dos mesmos perante os professores e/ou os colegas. O relato de Inês exemplifica esta situação ao falar de Iara. 

Todas as raivas ela queria descontar na escola e nos colegas... Era uma agressão tipo assim: discordar das coisas...ela me questionava... um pouco desestruturada... ... eu acho que é justamente o problema que eles vivem muito junto, aquela coisa toda, eu acho que eles vão perder a referência, porque é um acampamento... é tudo comunitário... Não tem aquela separação, tudo separadinho, bonitinho... Eles não têm uma referência de família... porque é todo mundo integrado... a minha conclusão é que eles são um pouco diferente dos que a gente tá acostumada... eu tenho certeza que eles são meninos normais, tem um potencial, mas eles são diferentes no querer...  

Os entrevistados que estão construindo uma representação mais positiva buscam variadas estratégias. No tempo da entrevista 13 professores eram favoráveis  e duas tinham dúvidas sobre a “ocupação” como forma de acesso à terra. Ser favorável não significa que estavam discutindo o tema em sala de aula. Somente três tratavam do assunto como “ocupação” articulado a posse e uso. Os demais abordavam o tema na perspectiva do “direito e justiça social”. Quase todos experimentaram inicialmente organizar saberes/práticas na matriz da depreciação. Colocá-los em posição inferior não trouxe resultados, uma vez que os alunos resistiram, reagiram e insistiram diante da atitude deles. Estão descobrindo que estar “lado a lado”, segundo Kazu,  pode ser uma alternativa. Criam estratégias para que isso aconteça: procuram conhecer o acampamento/assentamento, participam de cursos e reuniões promovidos pelos movimentos sociais, buscam informações com amigos, nos jornais e nas revistas, alguns em materiais produzidos pelos movimentos sociais. 
Kazu está terminando o curso de graduação em geografia. Trabalha como contratado em uma escola cuja gestão administrativa e pedagógica é negociada entre o movimento social e a prefeitura. No início teve dificuldade, porque os alunos eram “muito críticos”. Aos poucos foi vendo que 
“não tinham receio de falar... nunca tiveram vergonha... me questionaram... contavam a história de vida deles... tem coragem de falar mais diretamente, pra encostar na parede... a luta despertou isso neles... essa garra, , porque acompanhava os pais em tudo que era atividade, ficaram mais corajosos, mais espontâneos...”.

Presenciou um conflito entre uma professora e um aluno com intervenção policial e reação imediata das lideranças do assentamento. Neste conflito percebeu que “a professora agrediu porque o aluno estava questionando o conteúdo que ela estava trabalhando..”. Kazu assume seus pontos de vista, discute e negocia com os alunos. Está conseguindo organizar suas formas de pensar, sentir e agir numa perspectiva de ser professor que ensina e aprende. 
Mara está aprendendo com os alunos. Professora efetiva de uma escola situada fora do assentamento viu-se na condição de aprender a conviver com os alunos levando em conta que, com a chegada dos filhos dos assentados, a escola, que estava em vias de extinção, continuou a funcionar. Ao narrar o que percebe de Rafael mostra os caminhos através dos quais está mudando sua forma de representá-lo
Eu levei o maior susto o dia que ele chegou. Ele chegou aqui  manchado de vermelho, aquelas pintas de verme. Eu falei assim: Ai, minha nossa senhora, ele não vai dar conta de nada. Já chegou atrasado, os meninos já tá bem à frente de tudo’. Ele não só conseguiu apanhar os meninos no nível que os meninos estavam, como passou os meninos. Quando chegou o final do ano, fiquei surpresa. Nós tivemos um projeto de poesia na escola. Rafael fez uma poesia de autoria dele, e a poesia que eu dei pra ele decorar, ele decorou... Eu fiquei babando, de boca aberta. Os outros meninos respeitam porque sabem que ele está além, ele é esperto, porque ele não deixa ninguém passar a perna nele. No início quando ele chegou os meninos riam, debochavam, pelo jeito que ele vinha, que ele vinha descalço. Eu até comento isso com minhas colegas: a pobreza não significa que os meninos não aprende. Eu descobri isso agora. Eu sempre olhava o menino e falava assim: ‘Um menino pobre tem dificuldade, tá cheio de verme, mas o Rafael isso não atrapalha. Aquele monte de verme que a gente vê que ele tem, a gente vê que ele tá todo manchado de verme, que ele tá pequeno. Ele aprende que é uma beleza, e surpreende todo mundo... 

Mara mantém sua representação articulando dificuldade de aprendizagem com a pobreza quando se refere aos alunos em geral. No caso de Rafael percebe que não consegue fazer esta articulação. Faz o caminho pela admiração e surpresa como alternativa para equilibrar seus saberes. 

Considerações conclusivas
No início da investigação tínhamos, como principal referência para compreender o conteúdo e processo de produção das representações sociais dos professores, as questões relativas ao rural/urbano e a transgressão. As entrevistas deixaram ver que os professores no encontro com os alunos foram desafiados nestes aspectos mas em estreita articulação com relação aos sentidos relacionados ao acesso, posse e uso da terra. Num trabalho sobre o discurso que tecia estes variados elementos compusemos uma matriz em torno do aluno como um “sujeito com qualidade para ter posse e uso da terra”. Em todas as entrevistas esta questão parece estruturar as demais. Em um determinado momento da pesquisa consideramos que “a posse e uso da terra” aparecia como uma mediação central na representação que os professores estavam elaborando sobre os alunos.
Os alunos traziam a terra, insistiam em explicitá-la, exigiam tomada de posição. Os professores estavam diante da necessidade de falar sobre o tema de uma forma em que não é usual na escola. Transcrevemos este trecho da entrevista de Vanessa por considerá-la representativa do conjunto dos professores que participaram da pesquisa. Ao narrar sua experiência evidencia  sua dificuldade em ver Priscila como um sujeito com características para ter e usar a terra. 
O caderno dela era só terra vermelha, sabe aquela coisa assim, ela transpira muito, parece que ela transpirava terra vermelha, é uma coisa de louco. Então ela ia fazendo a atividade e ia suando, e aquilo ficava daquela cor. Quando eu fui conhecer o acampamento não consegui chegar na casa, porque ela mora no meio do mato. Ela falou assim: ‘Tá vendo lá aquela mata, eu moro lá no meio’. É uma mata virgem assim tudo fechado, e ela falou que mora lá no meio. A casa dela não tem chuveiro, então eles tomam banho na lagoa. Ela vem descabelada, com as roupas sujas. Um dia um menino falou com ela assim ‘Você é dos Sem-Terra’. Ai ela falou assim: ‘Não, nós temos mais terra do que você, porque lá é uma imensidão de terra’. Eu pensei: ‘De onde essa menina escutou isso?’ Porque, realmente ela tem muito mais terra do que a gente, do que eu que tenho uma casa, do que o outro que é empregado na fazenda, entendeu? Tem muito mais mesmo. 

Lidar com esta questão exige dos professores uma retomada dos seus saberes prévios. Saberes historicamente tecidos em torno da valorização da espaço físico, simbólico, cultural e subjetivo da grande propriedade. Para reelaborar o aluno pobre, descabelado,  e sujo como capaz de ter e usar uma terra  faz-se necessário um grande trabalho em torno de temas que fazem parte da matriz estruturante da identidade grupal e individual dos sujeitos que habitam este país. Percorrendo os caminhos das entrevistas vimos a terra como uma ameaça ao professor e a escola. Reelaborar o “medo” e as opiniões sobre a aprendizagem/disciplina dos alunos tinham uma estreita relação com a posição sobre a “ocupação” como forma de acesso à terra. 
Os professores que mantiveram suas representações numa perspectiva depreciativa mostram uma trajetória de vida com vínculos muito estreitos com a grande propriedade. São amigas e/ou parentes de grandes proprietários, em alguns casos, até do antigo dono das terras ocupadas e transformadas em assentamentos. A maioria organizou o “medo” através do distanciamento. Relatam que pouco conhecem as famílias, que preferem não se envolver. Diva trabalha em uma escola localizada no interior do assentamento e descreve sua chegada/saída da escola como uma “correria”. Não tem tempo para receber os pais e/ou participar dos eventos promovidos pelos assentados. 
Os professores que estão em “transição” evidenciam em suas entrevistas as dificuldades para lidar com alunos que exigem “direitos”. As mudanças que estão empreendendo foram motivadas pelos conflitos acirrados no cotidiano da sala de aula. Todos os professores que estão elaborando uma perspectiva mais positiva do desempenho dos alunos eram no momento da entrevista favoráveis a “ocupação”. Estes resultados podem indicar que, construir uma representação positiva sobre o desempenho dos alunos pode significar a possibilidade de que estes professores estejam organizando com os alunos um processo pedagógico capaz de contribuir para valorizar suas experiências de vida atuais e projetos futuros.
Numa tentativa para compreender os caminhos pelos quais os professores mantinham e alteravam viu-se que diversos fatores conformaram esse processo: as características das escolas, o perfil pessoal, escolar e profissional dos professores, os movimentos sociais e os alunos. Nenhum desses fatores se mostrou como mais determinante. Alguns fatores ficaram mais visíveis, notadamente nos processos vivenciados pelos professores que não alteraram suas representações e pelos professores que estão vivenciando alterações mais significativas. 
Os professores que possuem vínculos pessoais com proprietários de terras tenderam a manter suas representações depreciativas sobre os alunos. Por outro lado, os professores com vínculo mais estreito com os movimentos em luta pela terra estão construindo uma representação com conteúdos que tendem para a idealização dos alunos. Os professores que estão construindo representações menos dicotômicas demonstram uma prática em torno de busca de leituras, conversas, aproximações com os movimentos sociais, explicitam suas dúvidas e críticas, discutem mais com os alunos. 
É evidente o que denominamos de “solidão institucional” dos professores. Não houve relatos de cursos, palestras, textos ou qualquer tipo de orientação por parte dos órgãos públicos vinculados à educação. Os professores das escolas em que os movimentos sociais têm participação mais efetiva, freqüentam cursos, têm acesso a materiais didáticos, livros e jornais com discussões sobre a dimensão pedagógica na luta pela terra. Os demais estão buscando apoio nos amigos e na religião. De maneira geral, a experiência com os alunos na sala de aula, em alguns casos contando com o apoio dos pais, aparece como o único referencial do professor para reelaborar seus saberes em torno dos sentidos/imagens que o aluno traz consigo. 
Os resultados desta pesquisa mostram que os professores das escolas públicas que trabalham com os alunos no contexto da luta pela terra têm um grande desafio. Trazer para a superfície de suas reflexões o sentido da posse e uso da terra, vencer as barreiras de um saber prévio enraizado em estruturas sociais extremamente rígidas. Saber que envolve o lugar da escola no espaço físico, simbólico, cultural, social e político do campo e da sociedade como um todo. No campo a escola sempre esteve no espaço físico de alguém. Para ir à escola, os alunos precisam, antes, passar pela porteira de uma propriedade. Na nossa história esta porteira quase sempre marcou a entrada da grande propriedade. Aceitar e valorizar a experiência dos alunos da luta pela terra significa tirar a escola em termos físicos e simbólicos deste espaço. Mas não para levá-la em direção à cidade e sim rumo a uma terra que pode ser partilhada de forma sustentável e solidária.
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