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EIXO VIII- Educação, Movimento Social e Estudantil: formação político pedagógico em 

ambientes não escolares 

 

Este minicurso tem como objetivo debater sobre a formação política dos Estudantes de 

Pedagogia dando ênfase a relevância do movimento estudantil como principal espaço 

propulsionador. Será desenvolvido a partir de 3 eixos: 1 – Histórico do Movimento Estudantil 

Brasileiro; 2- O curso de Pedagogia e o engajamento histórico dos estudantes; 3- Os desafios 

da Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia na atualidade. 

Para isso, nos basearemos teoricamente na tese sobre os dois caminhos do Movimento 

Estudantil Brasileiro e na dissertação sobre a Formação Política nos Encontros Nacionais de 

Estudantes de Pedagogia somado aos documentos recentes da Executiva Nacional de 

Estudantes de Pedagogia.  
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Para provocar as discussões teremos como base audiovidual o filme Araguaia 

Presente! Será apresentado parcial ou completamente de acordo com a disponibilidade do 

tempo da organização. Apesar do filme não tratar diretamente sobre o movimento estudantil, 

traz elementos possíveis de discutir sobre o engajamento estudantil no mais alto patamar da 

luta de classes do Brasil: o regime militar de 64 e as jornadas de junho de 2013. Além de 

possibilitar a contextualização regional com o estado do Pará. Para isso será necessário 

computador, datashow e caixa de som. 

O público alvo são lideranças estudantis, estudantes e trabalhadores em geral que estejam 

presentes no 39º Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia. 

 

  

 

 

 

 


