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RESUMO: Esta comunicação é resultado do trabalho realizado com as turmas de nono ano do Colégio
de Aplicação da UFRGS, na disciplina de Estudos Latino Americanos, por bolsistas do PIBID – subprojeto
História – junto ao professor titular da disciplina. A proposta foi desenvolvida no segundo trimestre do ano letivo
de 2017, após a inserção da América Latina no Sistema Mundo ter sido trabalhada durante o primeiro trimestre.
A partir do acúmulo de debates realizados com os estudantes, foi introduzido o tema dos os movimentos sociais
na América Latina. Todos os conceitos trabalhados na disciplina são construídos em conjunto com os estudantes,
utilizando-se de métodos como a leitura e análise de textos teóricos acadêmicos e textos didáticos desenvolvidos
pelas bolsistas junto ao professor. Em um primeiro momento foi exercitada com os alunos a definição de
movimentos sociais e os principais conceitos relacionados ao tema, adotando por metodologia a interação com
os discentes através de questionamentos que os levassem à compreensão da importância destes movimentos para
a construção de uma identidade latino-americana. Após esta construção conjunta, se trabalhou a relação destes
movimentos com o capitalismo e o Sistema Mundo, pautando sempre as discussões realizadas no trimestre
anterior. Na última etapa do planejamento propôs-se uma atividade de pesquisa em grupos, divididos de acordo
com uma seleção de países latino-americanos para que a turma trouxesse exemplos de movimentos sociais
próprios dos mesmos. O resultado das pesquisas deveria conter as principais características dos movimentos
escolhidos e ser apresentado aos colegas através de um esquema no intuito de aplicar a definição que ajudaram a
construir e conhecer outros movimentos sociais latino-americanos. Ao final do trimestre, após as apresentações
para o restante dos colegas, será feito um debate na tentativa de provocar um entendimento de conexão entre os
diversos movimentos sociais latino-americanos, relacionando também os temas trabalhados no trimestre anterior.

