Resumo

D’AGOSTINI, Adriana. A educação do MST no contexto educacional brasileiro. 2009. 203 fls. Tese (Doutorado
em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009.
A presente tese tem como objeto de estudo a proposta educacional do MST. Objetivou analisar e debater
a educação do MST dentro do contexto educacional brasileiro, indicando seu caráter e sua importância,
principalmente na década de 1990, como uma afronta e contraposição às políticas educacionais neoliberais
e atualmente diante da crise mundial do capital, demonstra a necessidade de construção de propostas
educacionais de classe voltadas a emancipação humana e ao projeto histórico socialista. Neste sentido,
após a pesquisa bibliográfica e documental confirmaram-se as hipóteses levantadas a partir do problema
de pesquisa que foi delimitado da seguinte forma: como se situa a educação do MST no contexto
educacional brasileiro? Quais suas contradições, dificuldades e possibilidades de tornar-se uma educação
de classe para a emancipação humana no sentido de indicar elementos de superação da sociedade de
classes? A partir dos dados da realidade, das idéias pedagógicas no Brasil, da análise da proposta de
educação do MST e do levantamento das contradições apresentadas pela produção acadêmica foi possível
localizar e analisar a educação do MST no contexto educacional brasileiro e afirmar que da década de 1990
em diante ela tem sido o movimento de educação de classe que mais oferece resistência às políticas
educacionais neoliberais. Isso se dá a partir de seus princípios, suas práticas pedagógicas e da pressão
política. Porém uma educação para além do capital dentro de uma sociedade capitalista sempre será
desenvolvida por e com contradições, entre elas destacamos a relação entre Movimento e Estado e a
relação teoria/prática. Apontamos a possibilidade de superação destas contradições através da adoção e
aprofundamento teórico no materialismo histórico dialético e contribuímos com argumentos sobre
necessidade e a atualidade desta teoria do conhecimento para a educação do MST.
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