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Ementa: Movimentos sociais e as interlocuções educativas. Dinâmica da realidade multicultural. Os 

movimentos sociais e a interface político cultural. A Pedagogia e os movimentos sociais. Dinâmica 

da realidade multicultural. A temática étnico-racial e indígena. Movimentos sociais e o meio-

ambiente. 

Objetivos:  
a) Problematizar questões relacionadas aos movimentos sociais e educação, aprofundando 

dimensões que contribuam com a formação de educadores, preparados para aprender e ensinar; 
b) Conhecer a história, as concepções e os paradigmas que envolvem os diferentes movimentos 

sociais e a organização popular bem como, suas dimensões educativas; 

c) Analisar as reivindicações e as conquistas através das lutas dos movimentos sociais e populares 

urbanos e rurais. 

d) Discutir as tendências, os paradigmas na educação formal e não formal nos movimentos sociais 

na atualidade. 

Conteúdo Programático  

1. História dos Movimentos Sociais, conceitos/categorias, surgimento, diferenças, finalidades. 

Breve levantamento de Movimentos Sociais atuantes na região; 



2. Discussão em torno da gênese dos conceitos de movimentos sociais, cidadania e educação. 

3.     3. Principais movimentos na atualidade: Feminista, Ambientalista, Indígena, Negro/Quilombola, 

Sem Terra, Sem Teto, LGBTTs, Educação do Campo.  

4. Sociedade civil, Estado e Organização da Educação; 

5. Educação e Movimentos Sociais: O caráter educativo dos Movimentos Populares; 

6. História e fundamentos da Educação Popular no Brasil; 

7. Pedagogia do Oprimido 

8. Movimentos Sociais e populares na atualidade e o caráter educativo; 

9. Desafios dos movimentos sociais e da educação libertadora no atual contexto sócio-histórico. 

Metodologia 

O conteúdo será desenvolvido por meio de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. Levará 

em conta o contexto de pandemia e isolamento social, garantindo a segurança dos agentes envolvidos 

no processo Ensino-aprendizagem. A disciplina buscará ser desenvolvida através de aulas de forma 

síncrona por plataforma digitais disponibilizadas pela UFES, preferencialmente as ferramentas do 

Gsuite (Classoroom), com debates, discussões e exposições de conceitos. De forma assíncrona, os 

alunos participarão com leituras, fichamentos de textos, resenhas de filmes, 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 aprendizagem será processual e constará dos seguintes instrumentos: 

- Participação nas atividades síncronas e apresentação de seminário = 30%; 

- Estudo dirigido/orientado, pesquisa e fichamento de textos = 40%; 

- Atividade avaliativa escrita e individual = 30%. 

Bibliografia básica  

 CALDART, R. S. Pedagogia do Movimento Sem Terra. 2ª ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 

 GOHN, Maria da Glória. Teoria dos Movimentos Sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. 

4 ed. São Paulo: Loyola. 2004. 

 GRZYBOWSKI, Cândido. Caminhos e descaminhos dos movimentos sociais no campo. 

Petrópolis: Vozes, 1987. 

 MELUCCI, Alberto. A invenção do presente: movimentos sociais nas sociedades complexas. 

Petrópolis, Vozes. 2001 

 

Bibliografia complementar  

 CUNHA, M. C. da (Org.). História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

  GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1968. 

 MANACORDA, Mario Alighiero. Marx e a pedagogia moderna. Campinas: Alínea, 2007.  

 MARX, Karl. Contribuição para a crítica da economia política. Lisboa: Estampa, 1973. 

 MOURA, Clóvis. História do negro brasileiro. São Paulo: Ática, 1989. 

 SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. 41ª ed. Campinas: Autores Associados, 2009. 

 

Cronograma 

Mês de fevereiro:  



 - Aula inaugural, apresentação do professor, da turma, da ementa da disciplina e explicação da 

metodologia das aulas (atividades síncronas e assíncronas) e do sistema de avaliação. 

 - História dos Movimentos Sociais, conceitos/categorias, surgimento, diferenças, finalidades. Breve 

levantamento de Movimentos Sociais atuantes na região;  

 - Discussão em torno da gênese dos conceitos de movimentos sociais, cidadania e educação. 

 

Mês de março:  

 - Sociedade civil, Estado e Organização da Educação; 

 - Educação e Movimentos Sociais: O caráter educativo dos Movimentos Populares; 

 - Principais movimentos na atualidade: Feminista, Ambientalista, Indígena, Negro/Quilombola, Sem 

Terra, Sem Teto, LGBTTs, Educação do Campo.  

 

Mês de abril:  

 - História e fundamentos da Educação Popular no Brasil. 

 - Pedagogia do Oprimido 

 - Movimentos Sociais e populares na atualidade e o caráter educativo; 

 

Mês de maio:  

 - Seminário em pequenos grupos 

 - Desafios dos movimentos sociais e da educação libertadora no atual contexto sócio-histórico; 

 - Avaliação final. 
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