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Resumo: O projeto “Oficinas de Cidadania: práticas pedagógicas para o envolvimento da juventude 
na busca de soluções para os problemas locais” é um projeto de extensão vinculado ao Programa 
Universidade Sem Fronteiras. Tem por objetivo: a) estimular a participação ativa dos jovens 
educandos na vida política da suas comunidades, no reconhecimento de seus principais problemas, no 
debate público e na elaboração e encaminhamento de propostas que visem à superação dos problemas 
locais; b) estimular o desenvolvimento do senso crítico da juventude por intermédio da reflexão sobre 
sua própria realidade e da utilização do conhecimento científico sistematizado para a superação do 
senso-comum; c) melhorar a qualidade de vida local por intermédio do engajamento de um importante 
segmento da população na defesa dos direitos de cidadania; d) incentivar a utilização de novas 
metodologias e práticas pedagógicas no ensino de Sociologia no nível médio; e) proporcionar aos 
estudantes do Curso de Ciências Sociais o conhecimento prático do seu campo de atuação, 
contribuindo para a discussão dos principais problemas que cercam a disciplina de Sociologia na 
educação básica na atualidade, momento privilegiado, posto que apenas recentemente a disciplina 
tornou-se obrigatória no Ensino Médio. 
 
Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos; Cidadania; Protagonismo Juvenil; Participação 
Política. 
 
 

1. Organização e desenvolvimento 

 

O projeto está sendo desenvolvido por professores e alunos do curso de 

licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE - 

Campus de Toledo, e envolve aproximadamente 250 estudantes de nível médio nas seguintes 

escolas públicas da rede estadual paranaense:  

Colégio Estadual São Pedro (uma turma). 
Rua Rio de Janeiro 705. Tel.: (45) 3255-1332. São Pedro do Iguaçu/PR. 

Colégio Estadual São José (duas turmas). 
Rua Fco. Ângelo, 1020. Tel.: (45) 3259-1233. São José das Palmeiras/PR. 

                                                 
∗ Projeto contemplado pelo programa Universidade Sem Fronteiras conforme editais SETI 01/2007, de 11 de 
julho de 2007 e Edital SETI 05/2007 de 06 de setembro de 2007. 
1 Bolsista recém-formada – UNIOESTE / Toledo. 
2 Bolsista Graduanda em Ciências Sociais – UNIOESTE / Toledo. 
3 Bolsista Graduanda em Ciências Sociais – UNIOESTE / Toledo. 
4 Bolsista Graduanda em Ciências Sociais – UNIOESTE / Toledo. 
5 Bolsista Graduanda em Ciências Sociais – UNIOESTE / Toledo. 
6 Professor Doutor – UNIOESTE / Toledo. 
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Colégio Estadual Diamante do Oeste (duas turmas) 
Rua Paraíba, 567. Tel.: (45) 3272-1485. Diamante do Oeste/PR. 

Colégio Estadual Jardim Europa (uma turma)  
Rua Monteiro Lobato, 391. Tel.: (45) 3252-7444. Toledo/PR.   

Colégio Estadual Novo Horizonte – (duas turmas)  
Rua Pacífico Dezem, 428. Tel.: (45) 3277-5314. Toledo/PR. 

 

As atividades são desenvolvidas em três municípios de baixo IDH na região 

de influência do Campus de Toledo da UNIOESTE, a saber: Diamante D’Oeste/PR (IDH 

0,709), São José das Palmeiras/PR (IDH 0,724) e São Pedro do Iguaçu/PR (IDH 0,732); e na 

periferia da cidade de Toledo/PR. Apesar de Toledo ser um município com IDH acima da 

média no estado, deve-se ressaltar que sua periferia – como na maioria das cidades brasileiras 

– concentra toda sorte de problemas sociais e se caracteriza como cenário marcado pelos 

fenômenos da violência e da pobreza. 

As oficinas, dirigidas aos jovens estudantes do nível médio, são organizadas 

segundo a lógica da construção coletiva e se constituem em um espaço dinamizado pela 

práxis do movimento de ação-reflexão-ação. Elas são estruturadas em torno de temas 

fundamentais para a afirmação da dignidade humana e da cidadania e são desenvolvidas em 

quatro momentos pedagógicos distintos: sensibilização, aprofundamento, síntese e 

encaminhamentos práticos.  

 

1.1. Primeiro momento: 

 

No primeiro momento, sensibilização, é efetuada uma aproximação com o 

tema da cidadania, buscando a superação da visão parcial e ingênua com a qual normalmente 

o jovem encara os problemas que afetam sua vida. Para esse momento foram desenvolvidas 

duas atividades, provisoriamente denominadas “Oficina dos Direitos de Cidadania” e “Oficina 

da História de Vida” descritas a seguir: 

 

a) Oficina dos Direitos de Cidadania. 

Passo 01 - “Tempestade de idéias”. Neste instante se solicita à turma que procure citar 

todos os direitos que puderem lembrar (Não se assuste; na hora o número lembrado não é 

tão grande como se imagina. Algum estímulo sempre é necessário). Esses direitos são 

listados pelo monitor em um quadro na ordem em forem citados. (Algumas citações não 
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constituem direitos; o monitor deve expô-la ao debate e buscar esclarecer o sentido de 

modo a encontrar o direito que melhor expressa a intenção inicial do propositor). 

Passo 02 – “Organização das Idéias”. Depois de obtido um grande e variado número de 

direitos, o monitor deverá apresentar à turma alguns conceitos exemplificando com 

direitos citados. Conforme foi observado por Marshall (1967), os direitos não são todos do 

mesmo gênero. Alguns deles remetem às liberdades dos homens, condição essencial para 

a própria existência humana (Ex.: direito de ir e vir, liberdade de crença etc.); estes são os 

“Direitos Civis”. Outros dizem respeito à atividade política, ou seja, são direitos que 

garantem aos cidadãos a participação em todas as decisões que, de alguma forma, lhes 

dizem respeito (Ex.: direito de votar, de livre associação etc.); trata-se dos “Direitos 

Políticos”. Outros ainda, comportam uma noção de materialidade por se referirem a 

determinados “bens sociais” (Ex.:  saúde, educação, moradia etc.); são os “Direitos 

Sociais”. 

Feita essa breve conceituação, o monitor pede ajuda da turma para organizar 

todo o conjunto de direitos citados anteriormente conforme os três grupos sugeridos. Esse 

instante se revela extremamente rico, pois a classificação de alguns direitos suscita debates 

intensos. 

Passo 03 – “Síntese”. Uma vez classificados todos os direitos citados, o monitor deve 

solicitar à turma que procure verificar que relação é possível ser feita entre os três 

conjuntos de direitos que obteve. Normalmente se percebe uma relação temporal entre os 

conjuntos que aponta para a seqüência histórica relatada por Marshall. Ao monitor cabe 

efetuar uma síntese que aponte para a idéia de que a noção de cidadania é histórica e que o 

efetivo exercício dos direitos ao seu tempo leva as novas gerações de direitos, processo 

que historicamente vem ampliando a noção de cidadania. 

 

b) Oficina da História de Vida. 

Passo 01 – “Trocar sua história com o grupo”. O monitor divide a turma aleatoriamente 

em grupos de quatro ou cinco pessoas e solicita que cada um relate aos seus colegas de 

grupo a história da sua família, desde suas origens mais remotas; quem são e de onde 

vieram seus pais, avós ou bisavós, quais caminhos trilharam até os dias atuais, quem são, 

o que fazem, onde e como vivem etc.; até chegar na própria pessoa que está relatando, a 

qual deve narrar a sua própria história, o que já fez, onde morou, onde estudou etc. até os 

dias atuais. 
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Passo 02 – “Comparar as histórias”. O monitor deve pedir para que os membros dos 

diferentes grupos relatem aos outros o que foi narrado em cada grupo. Quais as 

semelhanças entre as diferentes histórias? Quais as especificidades? Alguém no grupo 

tinha uma história muito diferente dos demais? O que há de comum em todas as histórias? 

 

Passo 03 – “Síntese”. Os relatos permitem ao monitor chamar a atenção da turma para o 

fato de que todos possuem uma história de vida única e exclusiva: a história da sua vida e 

da sua família. Mas também é possível observar que de certa forma todos compartilham 

de uma mesma história, o que pode ser percebido pelas semelhanças entre as diferentes 

histórias particulares. Processos como migração em massa, urbanização, desenvolvimento 

industrial podem ser facilmente percebidos nos relatos das histórias dos antepassados dos 

estudantes de todos os grupos. O monitor deve encerrar observando que todos nós 

fazemos da história e que todos nós fazemos a história. 

 

1.2. Segundo Momento: 

 

No segundo momento é feito o aprofundamento do tema. Este é o momento 

mais longo das Oficinas e é nele que os participantes são levados a refletir sobre sua própria 

realidade, buscando e sistematizando informações sobre os direitos de cidadania, bem como 

sobre o funcionamento dos serviços públicos que são (ou não) colocados à sua disposição. 

Para esse momento foram estruturadas duas séries de atividades: “O jogo da 

Cidadania” e “O diagnóstico da cidade”. 

a) O jogo da cidadania. 

Jogo de tabuleiro com dados7, semelhante ao tradicional “banco imobiliário”, onde cada 

jogador anda, ao ritmo dos dados, pelos caminhos de uma cidade fictícia, recebendo 

salário, pagando impostos e taxas e enfrentando problemas como o desemprego, a falta de 

médicos nos postos de saúde ou a falta de professores nas escolas, o excesso de 

agrotóxicos nos alimentos, a destinação do lixo nos centros urbanos etc. O jogador é 

penalizado sempre que cai em uma casa que apresente um destes problemas. As penas são 

do tipo multas em “dinheiro”, ou retroceder no tabuleiro, ou ficar rodadas sem jogar etc. 

                                                 
7 Adaptado a partir de “A Tale of Two Cities”, atividade constante no Campass: A Manual on Human Rights 
with Young People do Council of  Europe Human Rigths Education Youth Resources disponível em  
http://www.coe.int/compass. 
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Durante o transcorrer do jogo um jogador pode ficar desempregado, ou ficar sem dinheiro 

para pagar suas taxas tornado-se um pedinte.  

Em um determinado instante do jogo, os cidadãos se reúnem em um 

“conselho” ou um “fórum da cidade”, quando têm a oportunidade de propor soluções para 

alguns problemas. Mas para isso eles precisam rapidamente chegar a um entendimento sobre 

qual problema solucionar com os recursos disponíveis. 

O andamento do jogo, bem como o comportamento dos jogadores, constitui 

farto material para debate após o seu encerramento. Inumeráveis acontecimentos se colocam 

para o monitor retomar em uma discussão. Esta deve seguir na direção de evidenciar o fato de 

que nas cidades não estamos sozinhos e que somos responsáveis também pelos destinos dos 

outros cidadãos, uma vez que a participação de cada um é fundamental para a solução dos 

problemas da cidade. 

O monitor lembra que no “jogo da cidadania” os cidadãos enfrentavam 

vários problemas fictícios. Mas e na vida real, como anda a saúde em nossa cidade? E a 

educação? A alimentação é um problema em nosso município? Como encaramos os 

problemas ambientais? Inevitavelmente, surgem vários testemunhos e opiniões sobre 

problemas relacionados com a qualidade da oferta dos serviços públicos no município. Nossa 

experiência demonstra que algumas turmas se interessam mais por debater alguns problemas 

que outros.  Isto, obviamente, depende da maior ou menor intensidade com os problemas se 

apresentam nas diferentes comunidades. 

Chamando a atenção para o fato de que no “jogo da cidadania” os jogadores 

se reuniam para debater e propor soluções para os problemas, o monitor sugere a cada turma a 

organização de um “fórum” para debater e propor soluções para problemas reais enfrentados 

pelas comunidades. Aqui é importante que se tenha clareza de que não se trata de impor uma 

tarefa ao grupo, mas de propor uma atividade. As turmas não mobilizadas para a realização do 

“fórum” devem continuar desenvolvendo as atividades em sala de aula e propor outros 

encaminhamentos, tais como a elaboração de abaixo-assinados, a publicação de manifestos, a 

realização de atos públicos etc.  

 

b) O diagnóstico da cidade: a cidade que temos e a cidade que queremos.  

Esta não é, propriamente, uma atividade, mas uma série de atividades orientadas voltadas 

para o questionamento da cidade real. Nesse momento as turmas são levadas a refletir 

sobre sua própria realidade, com o apoio de informações disponibilizadas pelos monitores. 

O objetivo é contrastar, por exemplo, o direito à saúde com os serviços médicos 
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disponíveis. O mesmo para a alimentação, o ambiente, a educação, a segurança, enfim, os 

temas escolhidos pelas turmas. Para isso as turmas são orientadas a voltarem os olhos para 

a sua própria realidade e verificar, de fato, o que acontece e construir um quadro de duas 

colunas: a cidade que temos, e a cidade que queremos. No instante em que este relato está 

sendo produzido, as atividades estão nesse estágio. Esses quadros serão utilizados nos 

vários já programados pelas turmas listados adiante:  

 

1.3. Terceiro momento: 

 

A síntese deverá se constituir em um momento no qual os participantes 

compartilham suas experiências, informações e reflexões, avançando na direção da construção 

de um entendimento coletivo acerca da sua própria realidade que escape ao senso comum. 

Este momento se caracteriza pelo debate – que aqui é tomado como um momento privilegiado 

para a construção do conhecimento científico, bem como para o posicionamento político dos 

cidadãos. 

Esta etapa do projeto, momento no qual as diversas turmas irão elaborar 

suas sínteses, deverá ocorrer fundamentalmente nos “fóruns” agendados em cada uma das 

escolas participantes. As turmas que não optaram pela realização do fórum deverão 

desenvolver outras atividades voltadas para a produção de sínteses. 

  

 

1.4. Quarto momento: 

 

No momento de conclusão das atividades, foram realizados fóruns de 

debates em cada uma das cinco escolas em que o projeto desenvolve suas atividades. Os 

participantes foram estimulados a firmar um compromisso com a comunidade em defesa dos 

seus direitos, encaminhando propostas de ações que visem a superação de alguns de seus 

problemas. Nesse momento os jovens conheceram e consideraram diferentes possibilidades de 

ação política da sociedade civil no interior de uma democracia, tais como o encaminhamento 

de demandas e petições a órgãos e instituições públicas, o acompanhamento e a fiscalização 

das ações e políticas de governo no nível local, estadual e federal, a participação organizada 

em conselhos, conferências, audiências públicas etc. Os participantes identificaram nesse 

momento e se comprometerem com o encaminhamento de problemas cujas soluções estejam 
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ao alcance de ações diretas da sociedade civil. As turmas que não optaram pela realização do 

fórum foram levadas a formular este compromisso em uma atividade em sala de aula. 

 
 
Embasamento teórico que orientou o trabalho  
 

A metodologia adotada nas OFICINAS DE CIDADANIA atende aos 

princípios do paradigma sócio-progressista de educação, o qual pressupõe uma prática 

educacional participativa, dialógica e democrática que aponte para a superação das práticas 

autoritárias incrustadas no interior das escolas e que esteja comprometida com a construção de 

uma sociedade que tenha por base a afirmação da vida e da dignidade da pessoa humana 

(CANDAU,1995; FREIRE, 1997; GADOTI, 1983). 

O eixo estruturador da proposta está fundado em uma visão de mundo que 

articula a problemática local com a global e que tem a dignidade humana não apenas como 

princípio ético abstrato, mas como condição capaz de materializar-se na forma de direitos. 

Nesse sentido é importante a contribuição do sociólogo T. H. Marshall. De acordo com 

Marshall (1967) a moderna noção de cidadania foi historicamente moldada em um processo 

de contínua ampliação que tem início no século XVIII. No esquema de Marshall os direitos 

civis constituem a chave para a entrada da humanidade no mundo moderno: eles significam o 

fim da estratificação e a instituição da igualdade como base legal para a organização da 

sociedade. É fato, entretanto, que o Estado sempre pode instituir novas desigualdades com 

ações discricionárias. Isto significa que os direitos civis estavam constantemente ameaçados 

enquanto não houvessem sido institucionalizados mecanismos de controle do estado pela 

sociedade. A igualdade preconizada pelos direitos civis recebe, então, a complementação dos 

direitos políticos; um conjunto de direitos que se referem ao poder de legislar e de participar 

dos governos que funciona como garantia de que nenhuma pessoa ou grupo, monopolizando o 

aparelho do Estado, re-introduza privilégios e institua, novamente, a desigualdade como 

critério das relações políticas. Por isso no correr do século XIX, segundo Marshall, aqueles 

que mais fortemente sentiam as conseqüências das desigualdades ainda existentes no interior 

da sociedade encontrariam no sufrágio universal o mote da sua luta. Completada as 

revoluções burguesas, a igualdade passou a ser o objetivo das lutas operárias e populares e a 

conquista de direitos políticos parecia ser o caminho natural para a sua instituição definitiva. 

Durante o século XIX os trabalhadores descobriram a importância de possuírem direitos 

políticos e de constituírem, eles mesmos, os meios necessários para o exercício destes direitos: 

clubes, associações, sindicatos e partidos políticos. E o século XX conheceu o resultado da 
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participação política dos trabalhadores nas sociedades democráticas na forma da efetivação de 

uma série de direitos sociais como o direito à educação, saúde, alimentação, moradia, 

previdência e assistência social, em síntese, o direito a todos os bens necessários para garantir 

ao cidadão uma vida minimamente digna no seio de uma sociedade que distribui suas riquezas 

e o produto do seu trabalho de forma desigual (DOMBROWSKI, 2006). 

É evidente que Marshall “contou com a sorte de ter nascido inglês”, como 

diz Dahrendorf (1992, p. 52), sugerindo o esquema de Marshall pode não funcionar para 

descrever outras realidades nacionais, particularmente, a chamadas democracias tardias. 

Temos razões para crer, entretanto, que ele permanece válido naquilo que tem de mais 

importante: ele revela que a extensão dos direitos de cidadania aos setores populares resulta 

da própria ação política dos trabalhadores. E é essa a lógica que, em última instância, norteia 

as OFICINAS DE CIDADANIA. 
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