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Estrutura da aula 01: 

1. Apresentação do componente; 

 

2.  Definição e características dos movimentos 

sociais  
 

 



1. Apresentação da disciplina: 

1.1. Ementa; 

1.2. Objetivos; 

1.3. Unidades e conteúdos; 

1.4 Metodologia;  

1.5 Processo de Avaliação;  

1.6 Cronograma de Aulas;  

1.7 Referências bibliográficas; 

1.8 Combinações.  

 
 
 



12. Apresentação da disciplina: 

1.1. Ementa: 

 

- Movimentos sociais do campo; 

- Identidade, cidadania e democratização; 

- A Cultura política, cotidiano e ação política nos movimentos 
sociais; 

- O debate teórico e metodológico sobre movimentos sociais; 

- As contribuições dos movimentos sociais para as relações 
socioambientais, culturais e de gênero. 



1. Apresentação da disciplina: 

1.2. 4 Objetivos: 

Conhecer a história dos principais movimentos sociais do campo 
ocorridos no Brasil, suas formas peculiares de organização e 
manifestação e as condições estruturais às quais se ligam o 
surgimento e a ocorrência desses movimentos.  
  
História: 
- movimento sindical; 
- movimentos camponeses; 
- movimentos étnicos; 
- movimentos culturais. 
  
Diferentes formas de organização e funcionamento; 
  
Intervenção e proposições sociais.  
 



1. Apresentação da disciplina: 

1.3. Unidades e conteúdos: 

UNIDADE 1 - O sentido dos movimentos sociais do campo: 
1.1 – Diversidade de movimentos sociais do campo; 
1.2 – Surgimento dos movimentos sociais do campo;  
1.3 – Sentido e importância social. 
 
UNIDADE 2 – História dos movimentos sociais do campo: 
2.1 – Origem; 
2.2 – Abrangência e dimensão; 
2.3 – Símbolos, identidades e estratégias de organização; 
 
 
UNIDADE 3 – Pautas e reinvindicações dos movimentos sociais do campo  
3.1 – O que reivindicam; 
3.2 – Importância social das reivindicações; 
3.3 – Principais manifestações sociais e culturais 
 
UNIDADE 4 - intervenções e proposições dos movimentos sociais destacando 
modelos de produção, bases científicas para a atividade do campo e a 
Agroecologia. 



1. Apresentação da disciplina: 

1.4 Metodologia:  

- Aulas expositivas; 
- Atividades dirigidas de análise de artigos técnicos: 
servirão para desenvolver a capacidade de 
interpretação e a capacidade de redação dos alunos; 
- Análise orientada de casos; 
- Documento escrito - introdução, desenvolvimento e 
conclusão; 
- Apresentação de trabalhos. 



1. Apresentação da disciplina: 

1.5 Processo de Avaliação: 

4 avaliações: 
 -  Participação em aula : peso 2,0; 
 
 - Entrega e apresentação do trabalho 01: peso 2,0; 
 

 - Entrega e apresentação do trabalho 02: peso 2,0. 
 
 - Entrega do trabalho final: peso 4,0.  
  

 Nota final = somatório das 4 notas; 
 
- Recuperação – uma recuperação, sendo sua nota substitutiva das 

avaliações originais;  
- Aprovação - média final mínima: seis (6,0); e frequência mínima 

de 75% da carga horária da disciplina. 

Em grupo 



1. Apresentação da disciplina: 

1.5 Processo de Avaliação: 

Critérios para avaliação dos trabalhos: 

Avaliação dos trabalhos 
1. apresentação e introdução do tema 0,2 
2. objetividade 0,2 
3. análise de informações 0,3 
4. considerações dos estudantes sobre o tema 0,3 
Total  1 

Avaliação das apresentações 
1. Organização: participação e envolvimento 0,3 
2. Clareza na apresentação 0,5 
3. Relação com o trabalho escrito 0,2 
Total  1 



1. Apresentação da disciplina: 

1.5 Processo de Avaliação: 

Trabalho 01:  

História dos movimentos sociais do campo: 

 - sentido dos movimentos sociais para a sociedade; 

 – Origem: onde, como e por quê; 
 
 – Abrangência: geográfica e social (onde e quem); 
 
  
  

Data para entregar e apresentação: 14/02 



1. Apresentação da disciplina: 

1.5 Processo de Avaliação: 

Trabalho 02:  

Pautas, reinvindicações e símbolos dos movimentos sociais do campo  
  
 - O que reivindicam; 
 
 – Importância social das reivindicações; 
 
 – Símbolos, identidades e estratégias de organização; 
 
 
Data para entregar e apresentação: 24/02 
 
 



1. Apresentação da disciplina: 

1.5 Processo de Avaliação: 

Trabalho final:  

Conexão dos trabalhos 01 e 02, com: 

- Capa; 

- Introdução; 

- Metodologia; 

- Desenvolvimento: histórico , pautas e reivindicações; 

- Conclusão; 

- Referências. 

 

Data para entregar: 03/03 



1. Apresentação da disciplina: 

1.5 Processo de Avaliação: 

 

TEMPO COMUNIDADE: PESO 6,0. 

 

- caderno de alternância: peso 1,5; 
 

- elaboração do projeto III: peso 2,5; 
 

- apresentação do projeto III: peso 1; 
 

- avaliação da participação no tempo comunidade: peso 1,0.  



1. Apresentação da disciplina: 

1.6 Cronograma de Aulas: 

Calendário do componente 

DATA CH Conteúdo Programático/Atividades Desenvolvidas 

17/01 4 Apresentação do Professor / Apresentação da disciplina / Discussão sobre 

aulas, avaliação e expectativas /Unidades do componente/ Transformações 

na agricultura. Definição e características dos Movimentos Sociais; 

24/01 4 História dos movimentos sociais I. Sentido dos Movimentos Sociais do 

Campo. 

27/01 4 História dos movimentos sociais II. Discussão e apresentação da estrutura 

para a elaboração do trabalho 01.  

31/01 4 Organização do trabalho 01.  

07/02 4 Turno para Atividade Experimental. Compensação no dia 24/07 - tarde 

14/02 4 Entrega e apresentação do trabalho 01. Formas de organização dos 

movimentos sociais. Os movimentos sociais e a educação do campo. 

Apresentação da estrutura para a elaboração do trabalho 02. 

21/02 4 Organização do trabalho 02. 

24/07 8 Entrega e Apresentação do trabalho 02. 

03/03 - Entrega do trabalho final  

10/03 - Entrega do trabalho de recuperação  



1. Apresentação da disciplina: 

1.7 Referências Bibliográficas da disciplina: 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 
GRACIA, Regina Leite (Org.) Aprendendo com os movimentos sociais. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2000. 
FRANK, G.; FUENTES, M. Nove teses sobre os movimentos sociais. Lua Nova, n.17, 
São Paulo: CEDEC, 1987. 
GOHN, Maria Glória (org.). Movimentos Sociais no início do século XXI: antigos e 
novos atores sociais. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES  
GOHN, M. História dos movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania dos 
brasileiros. São Paulo: Loyola, 1995.  
MEDEIROS, L. S. História dos movimentos sociais no campo. Rio de Janeiro: FASE, 
1989.  
MELUCCI, A. A invenção do presente: movimentos sociais nas sociedades 
complexas. Petrópolis, Vozes, 2001. _________. Um objetivo para os Movimentos 
Sociais? Lua Nova, CEDEC, p.4966, 1989.  
PICOLOTTO, E. As Mãos que Alimentam a Nação: agricultura familiar, 
sindicalismo e política. Tese de doutorado. CPDA/UFRRJ, 2011. 



1. Apresentação da disciplina: 

1.8 Combinações: 

- Horários: 

- Tarde: 

- Chegada: 13:00h 

- Intervalo: 15:00h (15min); 

- Término: 17:00h 

- Noite:  

- Chegada: 17:30h 

- Intervalo: 20:00h 

- Término: 21:30h. 

 



Definição e características dos Movimentos Sociais 



Qual é a definição de movimentos sociais? 

 

Qual e a definição de movimento social do campo? 

 

O que reivindicam? 

2. Definição e características dos Movimentos Sociais: 



- Grupo de pessoas que agem continuamente com o objetivo de 
promover ou resistir a algum tipo de mudança na sociedade;  
 

- Manifestação com relação as regras e leis sociais (moral) e 
institucionais (Estado); 
 

- Consciência de que as pessoas podem, através de um grupo, 
promover mudanças sociais;  
 

- São ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores 
sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais; 
 

- Eles politizam suas demandas e criam um campo político de força 
social na sociedade civil.  

2. Definição e características dos Movimentos Sociais: 



- As ações desenvolvem um processo social e político-cultural que 
cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses 
em comum.  

- Esta identidade decorre da força do princípio da solidariedade e é 
construída a partir de valores culturais e políticos compartilhados pelo 
grupo (valores comuns). 

2. Definição e características dos Movimentos Sociais: 

 
- São força viva na promoção de mudanças sociais: institucionais ou 

não; 
 

- Muitas mudanças geralmente são percebidas em períodos de médio 
e longo prazo.  
 



- Os movimentos sociais diferem quanto ao tipo e a 
abrangência da mudança pretendida; 
 

- Alguns são relativamente limitados em seus propósitos, 
querem modificar alguns aspectos da sociedade sem tocar no 
núcleo de sua estrutura social; 
 

- Outros movimentos pretendem mudanças mais profunda, que 
atingem as bases da organização social. 
 
 

2. Definição e características dos Movimentos Socialis: 



As mudanças sociais históricas dos Movimentos Sociais poderão ter 
diferentes características: 
  
 - Reacionários/conservador:  
 
- Movimentos que não admitem as mudanças feitas na sociedade; 
- Procuram manter as condições como está. 
 
Ex:  
- UDR: União Democrática Ruralista 
 
 - Progressistas: 
 
- Reivindicam mudanças para melhorias (reformas) sociais. 

 
Ex: Movimento Negro; Movimento GLBTT, MST. 
 
  
 - Revolucionários:  
- Reivindicam a transformação social para a promoção de uma 

sociedade mais justa.  

2. Definição e características dos Movimentos Sociais: 



Organização para os trabalhos 

Movimentos sociais do campo que serão abordados 
nos trabalhos:  

 
1. Federação dos Trabalhadores na Agricultura – FETAG; 

 
2. Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar - FETRAF; 

 
3. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST; 

 
4. Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA; 
 
5. Movimento Quilombola; 

 
6. Movimento Indígena; 
 
7. Movimento dos Pescadores; 
 
8. Via Campesina.  

 


