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RESUMO 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa que teve como objetivo analisar a 
política democratizadora do Movimento de Educação de Base (MEB) em Itauçu-GO, 
como  um  dos  fatores  que  influenciaram  o  sindicalismo  naquele  município, 
ressaltando a correlação entre ambos. O problema parte das políticas educacionais 
implantadas pelo Estado no início da década de 1960, momento em que o MEB foi 
criado para fins de escolarização da massa de trabalhadores rurais. Sua atuação, no 
entanto,  desdobrou-se  na  formulação de políticas  sociais  mais  amplas,  gerando, 
especificamente no município de Itauçu, um grupo de trabalhadores rurais com um 
nível  de  conscientização  que superou  a  tradicional  escolarização de adultos.  As 
análises  apresentadas  basearam-se  em  obras  de  Gramsci,  Wanderley,  Peixoto, 
Castro, Amado, Brandão, Pessoa, Mascarenhas, Gohn, Loureiro e outros. Utilizou-se 
o estudo de caso, em uma pesquisa qualitativa que se valeu de fontes documentais, 
dentre elas, os arquivos do MEB Nacional e Goiás, do Sindicato dos trabalhadores 
Rurais (STR) de Itauçu, artigos de jornais e boletins informativos, cartilhas, letras de 
músicas e poesias, entrevistas e depoimentos. A análise dos dados permite afirmar 
que  o  MEB implantou  um processo  pedagógico  democrático,  incluindo  alunos e 
monitores e foi  um movimento que representou uma mudança na ação da Igreja 
Católica, no município de Itauçu-GO, em relação aos trabalhos realizados com as 
classes populares. Após o trabalho realizado pelo MEB, estes trabalhadores rurais 
conseguiram se organizar politicamente para a defesa de seus direitos, e sua ação, 
juntamente  com  outros  sujeitos,  levou  à  conquista  da  ferramenta  maior  do 
trabalhador rural,  o STR de Itauçu. A pesquisa indica a dimensão educativa dos 
movimentos  sociais,  apontando  a  luta  sindical  como  forma  de  aquisição  de 
conhecimentos. 


