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Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório PCC1 

60 00 00 --- 

Ementa: 

Os movimentos sociais: conceitos, tipos, elementos constitutivos, história, teoria e sua forma de organização. 
Dimensões educativas dos movimentos sociais e sua influência no âmbito educacional. Relação entre política, 
sociedade civil e os modos de se pensar a educação e a organização desta em torno das lutas sociais por 
direitos civis e políticos. Cidadania. Educação Popular. Movimentos Sociais na atualidade e o caráter educativo. 
Os processos educativos nos diversos lócus sociais em particular no campo. 

Objetivos Específicos 

a) fornecer aos educandos elementos teóricos para compreender a história dos movimentos sociais e sua 
articulação com as propostas pedagógicas de escolas possíveis, reais e desafiadoras. 

b) estimular a reflexão em torno das possibilidades de construção de uma escola pluralista, democrática e 
politizada diante da realidade social e política contemporânea, permeada pelo multiculturalismo e 
pluripartidarismo em sentido lato; 

c) desenvolver o debate acerca das formas de lidar com a identidade conflitante dos diferentes segmentos 
sociais, raciais, étnicos, de gênero e de classe na escola contemporânea; 

d) refletir e problematizar sobre o caráter educativo dos Movimentos Sociais do Campo na atualidade;  

 
 

1 Prática como componente curricular. 

16/09/2021

http://lattes.cnpq.br/7825275523258034


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE ENSINO CEUNES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

ANEXO I 

 

 
e) Aprofundar nas temáticas da Educação Popular e da Pedagogia do Oprimido. 

Conteúdo Programático 

1. Os movimentos sociais: conceitos, tipos, elementos constitutivos, história, teoria e sua forma de 
organização. 

2. Dimensões educativas dos movimentos sociais e sua influência no âmbito educacional. 

3. Relação entre política, sociedade civil e os modos de se pensar a educação e a organização desta 
em torno das lutas sociais por direitos civis e políticos. 

4. Cidadania. Educação Popular. Movimentos Sociais na atualidade e o caráter educativo. 

5. Os processos educativos nos diversos lócus sociais em particular no campo. 

Metodologia 

A disciplina buscará ser desenvolvida através de aulas de forma síncrona por plataforma digitais 
disponibilizadas pela UFES com debates, discussões e exposições de conceitos. De forma assíncrona, os 
alunos participação com leituras, fichamentos de textos, realização de estudos dirigidos referentes aos objetos 
de discussão da modalidade síncrona como também atividades de aplicação. 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem 

A avaliação da disciplina considerará a participação e aproveitamento. O aluno terá seu desempenho avaliado 
a partir da participação e do engajamento nas atividades propostas (seminários, estudos dirigidos, debates, 
leituras compartilhadas), bem como pela produção de fichamentos realização de estudo dirigido e elaboração 
de um texto, na forma de resenha temática (tamanho do texto: entre 2 e 3 laudas). Em suma: 
Fichamento (3,0 pontos) 
Produção da resenha temática (3,0) pontos 
Estudo dirigido (3,0) pontos 
Participação nas aulas (1,0) pontos 

Bibliografia básica 
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Lisboa, 2007. 
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  . Movimentos Sociais e redes de mobilização civil no Brasil contemporâneo. 2ª ed. Petrópolis, 
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GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e educação. São Paulo: Editora Cortez, 1999.  
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Cronograma 

 
O cronograma aqui apresentado explicita o desenvolvimento do conteúdo programático durante as etapas do 

Tempo Universidade que se articula com o tempo Comunidade. 

 
Novembro 2021: 9 e 12 (aula síncrona) 

23 e 26 (aula síncrona) 

Dezembro 2021: 14 e 17 (aula síncrona) 

Janeiro 2022: 11 e 14 (aula síncrona) 

25 e 28 (aula síncrona) 

Fevereiro 2022: 08 e 11 (aula síncrona) 

22 e 25 (aula síncrona) 

Março 2022: 08 e 11 (aula síncrona) 

22 e 25 (aula síncrona) 

 


