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RESUMO 

 

A dissertação Terra, escola e inclusão: a novidade na marcha do MST é 
resultado de uma pesquisa empreendida junto a Linha de Pesquisa Educação, 
Trabalho e Movimentos Sociais, do Programa de Pós Graduação da Faculdade 
de Educação da UFG. Investigou-se nesse estudo o curso de Pedagogia da 
Terra, oferecido aos militantes de um conjunto de organizações sociais do 
campo. Trata-se da análise comparativa de duas experiências emblemáticas no 
processo de efetivação dessa modalidade de formação no interior do universo 
acadêmico brasileiro, quais sejam, as licenciaturas da UNIJUÍ e da Faculdade 
de Educação da Universidade Federal de Goiás, marcos - inicial e final - da 
primeira década de construção de uma graduação com essa particularidade. 
Seu objetivo é refletir acerca de como o MST tem pautado nas últimas duas 
décadas do século XX sua luta em defesa da escolarização do trabalhador do 
campo. Desse modo, pode-se recolher elementos fundamentais a uma melhor 
compreensão do significado desse enfrentamento para a condição da classe 
trabalhadora, em especial no que se refere à questão do direito a uma 
concepção de escolarização dotada de um sentido de universalidade. Parte-se 
do diálogo com os alunos (entrevista) e da leitura de alguns autores (Molina, 
Caldart, Michelotti, Santos, Arroyo e Mançano Fernandes), que atualmente 
pensam e/ou falam sobre o Movimento Por Uma Educação do Campo. 
Posteriormente, desenvolve-se uma análise de dados à luz dos conceitos de 
filosofia da práxis, hegemonia, esfera pública e privada, movimentos sociais e 
reestruturação produtiva, desenvolvidos respectivamente por Marx, Gramsci, 
Arendt e Bourdieu. O estudo revela que pensar a educação pública na 
perspectiva da inclusão social de grupos minoritários, organizados por traços 
de identidade, pode constituir-se em uma cilada para os sujeitos sociais, uma 
vez que se tem aí a quebra do sentido de universalidade da ação educativa.      
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