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Dados Gerais da Turma
Turma: 4105065 - EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS - Turma: 01 (2019.1)

Docente(s): 3012251 - LUANA PATRICIA COSTA SILVA
3147521 - JARDESON MÁRCIO FRANCELINO DE ARAÚJO SILVA

Carga Horária: 60h
Créditos: 4
Horário: 5N12 6N34

Programa do Componente Curricular
Ementa:

Objetivos:

- Apresentar o contexto histórico do surgimento da classe trabalhadora e do capitalismo; -
Entender a origem do movimento de trabalhadores; - Entender os principais movimentos
sociais desde no contexto de Brasil até os nossos dias e as possíveis relações com a
educação; - Identificar o papel dos movimentos sociais na elaboração e implementação de
políticas sociais e suas articulações não formal com o sistema formal de ensino. -
Compreender o campo da educação não escolar; - Apresentar metodologias utilizadas pelos
movimentos e como elas contribuem no processo de educação popular; - Compreender a
dimensão educativa dos processos de luta dos movimentos sociais; - Compreender as
questões que estão relacionadas aos movimentos sociais e a educação popular.

Conteúdo:

Os movimentos sociais como espaço educativo na formação da cidadania. A relação entre
poder e saber no processo de construção e apropriação do conhecimento, no âmbito dos
movimentos sociais. A questão da articulação da educação não formal com o sistema formal
de ensino e o papel dos movimentos sociais. As tendências e perspectivas da educação dos
movimentos populares na realidade brasileira hoje. O caráter educativo e a especificidade do
movimento sindical na atualidade brasileira."

Habilidades e
Competências:

Compreender o contexto histórico, dinâmica e práticas dos movimentos sociais, desde a
concepção até os dias atuais, enfatizando dentro dessa abordagem a sua relação com a
educação na sociedade brasileira.

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:
- Exposição dialogada, discussão e debates; - Estudo em grupo, leituras sugeridas no
decorrer da disciplina; - Filmes e outros recursos audiovisuais; - Apresentação em grupo de
alguns movimentos sociais brasileiros;

Procedimentos
de Avaliação
da
Aprendizagem:

Além da avaliação escrita, também será importante: a participação em sala de aula durante o
transcorrer do curso; a realização das leituras sugeridas; a execução dos trabalhos individuais
e/ou em grupo; e a apresentação de seminários.

Horário de
atendimento: Quinta-feira 21:00 às 22:00

Cronograma de Aulas
Início Fim Descrição
27/06/2019 27/06/2019 Apresentação da turma
28/06/2019 28/06/2019 Apontamentos introdutórios
04/07/2019 04/07/2019 Leitura e discussão do texto
05/07/2019 05/07/2019 Leitura e discussão do texto
11/07/2019 11/07/2019 Discussão de texto e Longa metragem
12/07/2019 12/07/2019 Unidade I – compreendendo formas de produção - Taylorismo e fordismo
18/07/2019 18/07/2019 Questão agrária – Movimentos sociais do campo
19/07/2019 19/07/2019 Identidade e luta de classes
25/07/2019 25/07/2019 Avaliação em grupo – Rodas de diálogo
26/07/2019 26/07/2019 Rodas de diálogo
01/08/2019 01/08/2019 Rodas de diálogos
02/08/2019 02/08/2019 Unidade II
08/08/2019 08/08/2019 Intercâmbio
09/08/2019 09/08/2019 Sobre o intercâmbio - discussão

15/08/2019 15/08/2019 Textos: Livro Educação Popular e movimentos sociais Quatro artigos iniciais – rodas
de diálogo –

16/08/2019 16/08/2019 Livro de Maria da glória Gohn – Movimentos sociais e educação
22/08/2019 22/08/2019 Livro de Maria da glória Gohn – Movimentos sociais e educação
23/08/2019 23/08/2019 Livro de Maria da glória Gohn – Movimentos sociais e educação
29/08/2019 29/08/2019 Livro de Maria da glória Gohn – Movimentos sociais e educação
30/08/2019 30/08/2019 Fechando a Unidade II
05/09/2019 05/09/2019 Educação Não Formal, Aprendizagens e Saberes em Processos Participativos
06/09/2019 06/09/2019 Educação e movimentos sociais: saberes e práticas da educação popular
12/09/2019 12/09/2019 Metodologia dos movimentos sociais
13/09/2019 13/09/2019 Metodologia dos movimentos sociais
19/09/2019 27/09/2019 Conhecendo os movimentos sociais - seminários Conhecendo os movimentos sociais
03/10/2019 04/10/2019 Entrega do artigo Final
10/10/2019 18/10/2019 Avaliações Finais

Avaliações
Data Hora Descrição
25/07/2019 19:00 Unidade I - Leitura sistematizada
23/08/2019 19:00 Unidade II - Seminário Movimentos Sociais
26/09/2019 19:00 Unidade III - Artigo Final
05/09/2019 19:00 Reposição
03/10/2019 19:00 Exame Final
05/09/2019 Reposição
03/10/2019 Exame Final

Referências Básicas
Tipo de
material Descrição

Livro BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Educação popular na escola cidadã. . Vozes. 2002

Livro GOHN, Maria da Glória.. História dos movimentos sociais: a construção da cidadania
dos brasileiros. . Loyola. 1995

Livro ENGELS, Friedrich; MARX, Karl. Manifesto do partido comunista. . Vozes. 1995
Livro GOHN, Maria da Glória.. Movimentos sociais e educação. . Cortez. 2009

Livro GOHN, Maria da Glória.. Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e
contemporâneos. . Loyola. 2008
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