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APRESENTAÇÃO 
 

EDUCAR É UM ATO POLÍTICO  
E QUANDO SE FAZ JUNTO TRANSFORMA 

OTAVIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 

MARINA MURPHY DINIZ 

As respectivas experiências e reflexões que serão apresentadas ao longo 

deste livro que intitulamos de “Educação para a democracia: projetos inspirado-

res das professoras e professores do Brasil”, começaram a ser traçadas ao longo 

de nossa caminhada no Curso Missão Pedagógica no Parlamento 2017, desen-

volvido pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara 

dos Deputados.  

Fomos, ao todo, 60 professores(as) participantes das etapas a distância e 

presencial do curso, e na etapa presencial, ocorrida durante os dias 26 a 30 de 

junho de 2017, vivemos experiências e compartilhamentos que jamais esquecere-

mos. Parece que foi um sonho! Para muitos(as), uma das experiências mais mar-

cantes durante a jornada como educadores e educadoras em diferentes territórios 

dessa pátria amada Brasil. Em um primeiro momento, participamos do curso on-

line, com as bases conceituais da educação para democracia. A segunda etapa foi 

presencial, na cidade de Brasília, em que pudemos conhecer de perto a Câmara 

dos Deputados e o seu funcionamento administrativo, conversar com os parla-

mentares, conhecer lindos pontos turísticos da capital do país, fazer novas amiza-

des, construir manifestações coletivas em defesa do Estado de bem-estar-       -

social, entre outras ações profundamente enriquecedoras. Na terceira etapa, de-

veríamos elaborar e executar um projeto de intervenção em nossas escolas, inspi-

rados nas temáticas e metodologias aprendidas durante o curso presencial. 

Voltamos para nossos estados, cidades e escolas, com uma bagagem imensa e re-

pleta de ideias sobre educação para a democracia.  
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A partir do desafio que nos foi proposto, retornar para nossas escolas e cons-

truir projetos de educação para democracia com nossos estudantes, e após torná-lo 

uma prática real e viva, é que conjuntamente decidimos compartilhar, com as pes-

soas interessadas neste livro, nossas experiências de formação política que foram 

desenvolvidas com as crianças e jovens estudantes das escolas públicas brasileiras 

ao longo de 2017. Com muita luta e persistência, conseguimos relatos de experiên-

cias de escolas presentes em todas as regiões brasileiras, de norte a sul, de leste ao 

oeste, do nordeste ao sudeste. Como diz o povo mineiro: eita trem bão sô! 

Vale lembrar que a conjuntura política e social brasileira atual, represen-

tada por uma grande ofensiva conservadora e neoliberal, tem afetado de forma 

negativa cada vez mais as políticas públicas, sobretudo, o direito das crianças, 

jovens e adultos de terem acesso a uma educação pública, gratuita, laica e com 

qualidade social. Essas medidas têm reduzido drasticamente os investimentos 

de recursos estatais em educação pública, congelando as carreiras dos profissi-

onais da educação, privatizando parte do ensino superior das universidades pú-

blicas e deixando a população cada vez mais insatisfeita e refém de um sistema 

político que sofre com a carência de bons representantes.  

Assim, cada vez mais precisamos levar a formação política para nossas escolas 

e inspirar nossos estudantes a serem cidadãos conscientes de que a política vai para 

além do voto obrigatório e nos afeta todos os dias, seja na regulamentação dos pre-

ços do pacote de feijão, como também na qualidade do transporte público que nos 

leva para a escola, para o trabalho, na oportunidade de se fazer uma faculdade, com 

a segurança pública, no atendimento do Sistema Único de Saúde, no combate a vio-

lência doméstica, direito das crianças e adolescentes, direito as políticas culturais, a 

arte, ao lazer etc. Essas são algumas das dimensões da política presente no cotidiano 

de todos da sociedade, o que demonstra a importância da participação cidadã, na 

capacidade de influenciar as decisões do governo e ajudar na construção de tudo 

que é imprescindível para a vida social. 

Esse livro é produto de um conjunto de trabalhos de professoras e professo-

res comprometidos com a educação para a democracia, e mesmo que haja diver-

gências entre nós sobre conceitos e princípios da democracia, esperamos 

contribuir para que nossas iniciativas possam ultrapassar as fronteiras de nossas 

escolas e inspirar diferentes ações docentes ao redor do Brasil. Para uma melhor 

orientação quanto às leituras, organizamos o livro de acordo com os níveis de en-

sino para os quais os projetos foram pensados: Ensino Fundamental – Anos Inici-

ais, Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio.  

Inauguramos os trabalhos com uma importante análise teórica escrita pelo 

professor Saulo Rodrigo Bastos Velasco, lá do Rio do Grande Sul. O texto de título 

“Política e educação: dois conceitos da mesma realidade”, apresenta as contribui-

ções dos estudos realizados por um dos teóricos mais importantes da história da 

educação brasileira, Demerval Saviani, o autor da teoria da pedagogia histórico-
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crítica. Saviani articula de forma dialética as temáticas educação e política e nesta 

linha é que se discutiu a temática, como também, de que forma elas contribuem 

para a formação do professor e, em consequência, nas atividades do educador. 

Buscou-se em autores que trabalham a educação e política os elementos para o 

desenvolvimento dentro da História da Educação como forma de comprovar a im-

portância da política e do trabalho na evolução da educação. O principal o objetivo 

que o professor Saulo teve foi analisar os pontos de convergências das temáticas 

de educação, política e trabalho e as influências geradas na atividade do professor. 

Nesse âmbito, enfatizou-se a importância de se reconhecer a máxima aristotélica 

do homem como um animal político. 

Da cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais, vem a experiência desenvolvida pela 

professora Claudia Turatti de Lima. O projeto “Cultivando Cidadania” foi aplicado no 

5º Ano Amarelo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais da Escola Estadual Coronel 

Virgílio Rosa. A professora Claudia contou com a participação das gestoras da escola 

Vera Alves Faleiros (diretora), Virgínia Dias (vice-diretora) e com a Gislene Monteiro 

(supervisora). Ela teve, também, auxílio do Presidente da Câmara dos Vereadores de 

Monte Carmelo, Carlos Alexandre Cunha, que inclusive, acatou uma sugestão dela e 

lançou o Projeto “Câmara na Escola” que leva as ações do legislativo municipal para 

dentro das escolas municipais e estaduais em Monte Carmelo. Esse fato causou muito 

orgulho para a comunidade escolar, pois, de uma ação na escola, foi possível dissemi-

nar o legislativo por todas as escolas da cidade. Os estudantes do 5º ano participaram 

efetivamente, realizando pesquisas, palestras e diversas ações pautadas nas publica-

ções do Plenarinho, que foram usadas durante todo o ano de 2017. 

No trabalho “Democracia identitária: trilhas da educação para a cidadania na es-

cola pública do DF”, o professor da capital federal, Edgard Ricardo Benício, apresentou 

a temática educação para a democracia aos estudantes do 5º ano do Ensino Funda-

mental de uma escola pública do Distrito Federal, Região Administrativa do Gama, 

com crianças de idade entre 10 e 12 anos. Foram abordados quatro pilares: identi-

dade, com a identificação do estudante, suas características e sua história; diferenças, 

com o reconhecimento e valorização da pessoa com deficiência; solidariedade, com-

preendendo o que é tal termo e construindo espaços de ação solidária; e Poder Legis-

lativo, conhecendo a função e representantes do legislativo local, com visita à Câmara 

Federal.  

A professora Eliane Rosa, da cidade de Alvorada, Rio Grande do Sul, apre-

senta a experiência de seu projeto no texto “Eu cidadão: valores democráticos 

na construção da cidadania”. No projeto, foram trabalhados os valores democrá-

ticos na construção da cidadania com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental 

em uma escola municipal da cidade. O propósito do projeto está relacionado ao 

fortalecimento das relações de convívio em sociedade partindo da família, es-

cola, construção dos saberes, em uma comunidade com altos níveis de violência 

e criminalidade.  
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Nas terras capixabas foi desenvolvido o projeto “Democracia, cidadania e 

política no ambiente escolar”, da professora Gleice de Castro Pinheiro Mello, em 

que buscou-se compreender os processos de apropriação dos temas tratados, o 

que é imprescindível tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para a con-

vivência social da comunidade escolar, fortalecendo o desenvolvimento de um 

ensino de qualidade. A aplicação do projeto foi na EMEF Maria Helena Baioco 

Vasconcelos, com alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, e foram reali-

zadas pesquisas com as crianças sobre os conceitos de democracia, cidadania e 

política, para além do ato de votar. As crianças foram aguçadas a pesquisar os 

conceitos básicos de cidadania e, a partir de suas indagações, partiu-se em busca 

de respostas. Dentre as ações promovidas, destaca-se a iniciação de projeto de 

pesquisa realizado pelas crianças com auxílio da professora, assim como a ob-

servação do trabalho parlamentar quanto aos desafios abordados pelo mesmo e 

as simulações realizadas com as crianças. 

O projeto “Construindo a Democracia e Multiplicando a Cidadania” foi aplicado 

na Escola Estadual Professora Nadir Lessa Tognini localizada no município de Santo 

André, São Paulo. A autora do projeto, professora Alessandra Soto, desenvolveu 

ações entre os meses de agosto a novembro de 2017, tendo como público alvo todos 

os alunos da escola (do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e com as três séries do 

ensino Médio). Embasada em alguns pensamentos do grande educador Paulo 

Freire, buscou-se com o projeto encorajar os alunos a conhecerem as leis que com-

põem nosso ordenamento jurídico, visto cidadãos conscientes dos seus direitos e 

deveres e, de posse desses conhecimentos, apresentam potencial de se tornarem 

multiplicadores dos mesmos junto aos seus pares. Os jovens cidadãos reconhece-

ram nas leis instrumentos para a garantia da equidade e da justiça social, bem como 

no papel do legislativo, a possibilidade de conquistar as mudanças necessárias para 

a coletividade.  

Da terra da banana, surgiu o projeto do relato “Criação de Lei: a bananicultura 

como patrimônio cultural imaterial da cidade de Corupá/SC” desenvolvido pela pro-

fessora Giseli de Lorena.  A cidade de Corupá localiza-se no planalto norte de Santa 

Catarina e tem como atividade econômica principal a bananicultura, que é fonte de 

renda para muitas famílias que, no modelo de agricultura familiar, dela tiram seu 

sustento. Assim, para aliar o estudo do Poder Legislativo com a realidade da comu-

nidade escolar, partindo dos 3 C’S (capacidade, compromisso e conexão), a iniciativa 

teve como objetivo principal elaborar, juntamente com os alunos, um projeto de lei 

que transformasse a bananicultura em patrimônio cultural imaterial da cidade, o 

qual foi entregue à Câmara de Vereadores. Tal ideia se justifica pelo fato de que a 

comunidade escolar está diretamente envolvida na bananicultura e sente-se orgu-

lhosa por exercer esta atividade. 

A professora piauiense Josefa Costa Neta e Silva desenvolveu o projeto “Bus-

cando participação política” na Unidade Escolar Severiano José de Sousa Lima, na 
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cidade de São Julião, Piauí. Participaram alunos e professores do 9º ano do Ensino 

Fundamental (provenientes da zona rural e urbana), mas também turmas de 1º 

ao 8º ano da própria escola e de algumas turmas de outras escolas municipais. O 

projeto contou com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, Câmara Mu-

nicipal dos Vereadores e de algumas pessoas da comunidade local. O objetivo prin-

cipal foi trabalhar, com os alunos, os conhecimentos sobre política, democracia e 

participação cidadã com vistas ao desenvolvimento da capacidade de perceber si-

tuações-problema de sua própria comunidade. 

O relato “Inclusão para a democracia: projeto nenhum a menos”, foi escrito 

pela professora Marize Marques de Freitas em coautoria com Maria Euzimar 

Nunes Rodrigues. O projeto foi desenvolvido na Escola Municipal Maria Viviane 

Benevides Gouveia, localizada em Fortaleza-CE, que atende atualmente desde a 

Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental.  A Semana da Educação e 

Inclusão desenvolvida na escola e no sistema de ensino da rede pública de Fortaleza, 

é um projeto institucional anual que aborda a inclusão do ponto de vista das crianças 

e adolescentes com necessidades especiais. No ano de 2017, no entanto, houve uma 

ampliação específica na escola, após a participação da professora Marize Marques 

no programa Missão Pedagógica no Parlamento, em Brasília, onde o projeto passou 

a focar mais na democracia e na inclusão das diferenças, desde credos, etnias e gê-

nero.  

O professor Otavio Henrique Ferreira da Silva, da cidade de Ibirité, Minas Ge-

rais, apresenta no relato “Garotas, garotos e representação política: implementa-

ção de um projeto de educação para a democracia na cidade de Ibirité/MG”, o 

projeto desenvolvido na Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar. As ações ocor-

reram com 230 estudantes de turmas do 6º e 9º ano do Ensino Fundamental, e 

tiveram como objetivo geral promover a participação dos estudantes na vida po-

lítica de suas comunidades e no aperfeiçoamento do sistema democrático-repre-

sentativo brasileiro. O projeto teve enfoque multidisciplinar e articulou diferentes 

professores e disciplinas que integram o currículo escolar, como: Matemática, His-

tória, Língua Portuguesa, Geografia e Educação Física. A ideia de realizar um pro-

jeto de formação política com as crianças e jovens da escola surgiu a partir da 

chegada de um grupo novo de professores no ano de 2017, admitidos por meio de 

concurso público que, incomodados com o contexto histórico clientelista, assis-

tencialista e patrimonialista da política da cidade, resolveram construir um pro-

jeto pedagógico que articulasse educação para a democracia e representatividade 

política.   

Em Rondônia, a professora Rejane Solange Link, desenvolveu o projeto 

“Sou sim, cidadão”. Para ela, o Brasil que se deseja não é o país que temos hoje, 

e a escola, enquanto facilitadora da construção do conhecimento, deve promo-

ver a formação do cidadão consciente, crítico e participativo, unindo reflexão à 

ação. Ainda de acordo com Rejane, o foco dessa formação foi despertar a atuação 
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participativa nas decisões que afetam o cotidiano e a sociedade. O projeto “Sou 

sim, cidadão” foi desenvolvido com duas turmas do Ensino Fundamental – Anos 

Finais (8º ano e 9º ano) na EEEFM Graciliano Ramos, situada no município de 

Cacoal. Em parceria com professores de Língua Portuguesa, História e Filosofia, 

foram promovidos debates sobre democracia, cidadania e a importância da par-

ticipação política. Houve palestra com dois vereadores do município sobre o 

funcionamento da Câmara Municipal e o papel do vereador. Os alunos também 

tiveram a oportunidade de participar do projeto de um dos vereadores “De olho 

na Câmara”, onde além de conhecerem a estrutura física da Câmara Municipal e 

a tramitação de um projeto de lei, participaram, também, de uma sessão simu-

lada como vereadores mirins.  

No relato “Educação cidadã: do local para o global”, a professora Yolanda Be-

zerra de Andrade apresentou o projeto desenvolvido na Escola Municipal Profes-

sora Zilma Thibes Mello, localizada na cidade de Iperó, São Paulo. Considerando 

que o Poder Legislativo, o Estado, a Constituição e diferentes formas de governo 

são temas normalmente trabalhados em sala de aula com os 9ºs anos, na disciplina 

de Geografia, buscou-se levar os estudantes à compreensão do lugar onde vivem 

e o entendimento do espaço-mundo. Para tanto, inseriu-se a questão da cidadania 

dos alunos no próprio lugar de vivência deles. A ideia foi abordar o papel do cida-

dão, mostrar como funciona uma democracia e também trabalhar a importância 

do voto. O projeto envolveu aproximadamente 80 alunos, que puderam aprender 

sobre a atuação dos cidadãos e como construir as leis para melhorar a vida das 

pessoas da comunidade em que vivem.  

Abrindo a seção dos projetos relacionados ao Ensino Médio, vem o relato  

professor Alessandro Cavassin Alves, que desenvolveu o projeto “Educação para 

a Democracia”, com alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual José 

Pioli, no município de Itaperuçu, Paraná. Durante a realização do projeto, foi tra-

balhado o significado do regime político democrático e suas características e 

com ênfase no papel do Poder Legislativo, aliado às atividades práticas, sob uma 

metodologia participativa, em que os estudantes foram à Assembleia Legislativa 

do Paraná, em Curitiba, e à Câmara Municipal de Itaperuçu, assim como entra-

ram em contato com os vereadores do município. Durante as atividades de 

campo, os alunos produziram um registro das vivências. 

A professora Fabrícia Carla de Albuquerque Silva traz o relato do projeto  

“Escrevendo Cartas aos Vereadores do Litoral Norte Alagoano: Protagonismo 

dos Estudantes do IFAL – Campus Maragogi”, desenvolvido na cidade de Mara-

gogi, Alagoas. O objetivo do projeto era estimular a curiosidade dos estudantes 

a respeito das ações dos políticos de sua cidade, desenvolver o protagonismo 

estudantil através do fortalecimento da autoestima e das ações de diálogo entre 

escola e Câmara Municipal, assim como chamar a atenção para que a democracia 
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não se restringe ao voto, sendo necessário ocupar os espaços políticos para que 

a voz do cidadão seja ouvida. 

Na capital capixaba, o professor Filipe Marinho desenvolveu, com alunos 

do 3º ano do Ensino Médio, o Projeto “House of Cards”: O Jogo da Política, du-

rante a disciplina eletiva do Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Inte-

gral “São Pedro”. O projeto contou com parcerias com diferentes professores e 

agentes externos, e envolveu a realização de palestras, jogos, sala de aula inver-

tida, mapas mentais e diversas metodologias para desenvolver a consciência crí-

tica e indagadora sobre a política. 

A professora Izabelly Dutra Fernandes traz o relato de seu projeto “Cida-

dania e promoção da saúde na escola: responsabilidade e coletividade no com-

bate ao Aedes Aegypti”, desenvolvido na Escola Normal Padre Emídio Viana, em 

Campina Grande, Paraíba. Diante da preocupação pelo aumento descontrolado 

de viroses causadas pelo Aedes Aegypti, notou-se a necessidade de desenvolver 

medidas que transformassem o ambiente escolar em um lugar de formação de 

agentes promotores da informação, a fim de disseminar conhecimento acerca 

das formas de prevenção e combate ao vetor. As ações buscaram centrar no 

aluno a promoção de saúde no cotidiano de sua comunidade, tendo a escola 

como embasamento teórico para ensiná-lo sobre o exercício pleno da cidadania, 

além do trabalho contínuo de acesso democrático a informação através de ações 

coletivas. 

De Bonito, Pernambuco, temos o relato do professor João Kleber Rodrigues 

dos Santos, que realizou o projeto “Protagonismo Juvenil e Vivência Democrá-

tica”, com alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma escola técnica. A partir de 

uma metodologia de construção junto com os alunos, esse projeto traz o relato 

das rodas de debate realizadas na escola em que os estudantes puderam exercer 

o protagonismo e sugerir temas, como políticas públicas, a posição das mulheres 

na sociedade, escola, militância política entre outros, a partir de uma perspec-

tiva de educação para a democracia. 

Da Bahia, vem o relato de Karina Tavares de Freitas, sobre o projeto “Envolva-

se: Diálogo para a Cidadania e Protagonismo Juvenil”, realizado com os estudantes 

dos cursos técnicos em Administração e Contabilidade do  Centro Territorial de 

Educação Profissional do Piemonte Norte do Itapicuru, em parceria com a Universi-

dade de Pernambuco. Inicialmente, os seis alunos engajados e responsáveis pelas 

oficinas, passaram por um processo de capacitação desenvolvido pela professora, a 

fim de disseminar conhecimentos inerentes às temáticas: educação e cidadania, po-

líticas públicas para a juventude e protagonismo juvenil.  

O projeto “O jovem e o voto: um exercício de democracia e cidadania”, foi 

desenvolvido pelo professor Leonardo de Oliveira Cruz, e visou desenvolver 

com jovens do 1º e 2º ano do Ensino Médio, os conteúdos de cidadania, demo-

cracia, direitos e participação política através do exercício do voto, onde os jo-

vens puderam refletir criticamente sobre seu papel na sociedade e a 
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importância da participação política. Os alunos participantes saíram fortaleci-

dos e empoderados quanto à importância do exercício do voto e seu impacto nos 

rumos da sua cidade, Parauapebas, no estado do Pará. 

As professoras Maria Brandão Aguiar da Fonseca e Meire Lúcia de Souza Bastos 

desenvolveram ações para o exercício da cidadania plena, a aproximação dos adoles-

centes do Poder Legislativo, o conhecimento do processo político, assim como os 

meios de participação popular e a importância dessa participação no projeto apresen-

tando no relato “Assumindo o papel de cidadão: democracia, conhecer e participar”. A 

ação se desenvolveu com alunos do 3º ano do Ensino Médio Regular, no Colégio Esta-

dual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. 

Em terras maranhenses, a professora Marina Murphy desenvolveu o Projeto 

“Eu Político”, cujo objetivo era romper os estereótipos associados à política, aproxi-

mando os jovens dessa prática, mostrando como ela influi em seu cotidiano e a im-

portância da participação no âmbito público, exercendo a cidadania ativa. Para isso, 

o projeto procurou desenvolver os conteúdos relacionados a política, cidadania e 

políticas públicas a partir de diferentes metodologias e para além da aula expositiva, 

para que os estudantes fossem convidados a refletir sobre sua realidade social, as-

sim como propor soluções para os problemas de seu cotidiano. As ações foram rea-

lizadas com educandos do 2º ano do Ensino Médio na cidade de Santa Inês, 

particularmente durante as aulas de Sociologia. 

Da cidade de Taperoá, Paraíba, Paulo Cézar Silva Hilário nos apresenta seu 

relato do projeto “Disseminando Direitos Humanos no contexto de uma socie-

dade desigual”, desenvolvido em uma turma de 3o ano da E.E.E.F.M. Melquíades 

Vilar. O projeto nasceu a partir da constatação da necessidade de se discutir as-

suntos relacionados aos Direitos Humanos e cidadania, e proporcionou uma for-

mação teórica na temática, que subsidiou a elaboração de um material impresso 

intitulado por: Cartilha dos Direitos Humanos, que foi distribuído gratuitamente 

e divulgado em meio digital. 

É do Rio de Janeiro que vem o relato “Escola Tomando Partido!” - do pro-

fessor Roberson Maturano (Binho), desenvolvido com alunos residentes nos 

bairros e conglomerados de favelas do Complexo do Alemão, Complexo da Maré, 

Complexo da Penha e Olaria. O projeto foi centrado na participação cidadã como 

construção coletiva do espaço público, considerando as demandas específicas 

do território da escola, a fim de desenvolver a consciência crítica dos alunos so-

bre a participação política e transformação social. 

O professor Roberto Luís Dambros traz o relato de seu projeto “Educação 

para a Democracia através da Matemática e Ações Conscientes em Campo Grande 

– MS”, realizado na capital mato-grossense, com alunos do 9º ano, do Ensino Mé-

dio e da Educação de Jovens e Adultos da rede pública estadual e municipal. O pro-

jeto visou o trabalho com o Orçamento Executivo do Governo Federal e dos 

governos do estado e do município de Campo Grande e, para isso, utilizou ferra-
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mentas tecnológicas como o GoogleFormularios e GooglePlanilhas. Porém no de-

correr do projeto aconteceu uma alteração nos objetivos mediante a notícia de fe-

chamento do turno Noturno da Escola Estadual para o ano de 2018, assim o 

projeto se encaminhou para o desenvolvimento de ações que visaram garantir a 

terminalidade das turmas já existentes na escola, motivo pelo qual houve um re-

sultado aquém do esperado com as ações desenvolvidas. 

O projeto “Vivendo e Aprendendo Democracia na Escola Estadual Maga-

lhães Barata”, foi desenvolvido pela professora Rosângela Maria Silva Gomes na 

cidade de Belém, estado do Pará. O projeto esteve centrado na temática do con-

trole social e fiscal e no papel do cidadão no sistema político democrático, e foi 

realizado com os estudantes do 1º ano do Ensino Médio. 

A professora Rosemari Elizabeth Dunck Oliveira apresenta no relato “Interge-

racionalidade: Inspiração e Troca entre as Gerações X, Y e Z”, uma iniciativa integra-

dora entre pessoas de diferentes gerações, com base no princípio da 

intergeracionalidade, proporcionando o resgate dos laços entre os diferentes gru-

pos etários, aliando a sabedoria e as experiências de vida dos idosos com os conhe-

cimentos dos jovens na atualidade, por meio de leituras, estudo do Estatuto do 

Idoso, produção de texto, entrevistas e o fortalecimento do protagonismo juvenil.  

E por fim, encerramos o livro, com o relato da professora Suelen Carvalho 

Mota intitulado de “Saúde, Sexualidade e Cidadania”, desenvolvido em Macapá, 

Amapá, com alunos do 1º ano do Ensino Médio e 1ª etapa da Educação de Jovens 

e Adultos – EJA. Foram executadas diferentes ações para conscientização, debate 

e informação de assuntos ligados à saúde, sexualidade e cidadania, baseados em 

uma construção democrática e participativa do saber, que integrou gestores, 

professores, alunos e comunidade escolar nas ações executadas. 

Esperamos que esse conjunto de relatos e projetos possa inspirar diferentes 

educadores a desenvolver ações de educação para democracia. Não queremos esta-

belecer um modelo de ações corretas ou incorretas, mas compartilhar uma gama de 

experiências que têm recebido diversos prêmios Brasil a fora e que podem enrique-

cer o cotidiano de colegas docentes ao redor do país, a fim de fomentar as ações de 

educação para democracia na formação dos educandos e em milhares de escolas de 

Educação Básica existentes em nossa pátria.  

Em um país fundado na tradição de excluir a população da participação no 

âmbito público e, diante da atual instabilidade das estruturas democráticas que 

vivemos desde o ano de 2016, as ações de educação para democracia se colocam 

de maneira imperiosa e contribuem para o fomento da participação popular no 

espaço das tomadas de decisão da sociedade. Precisamos continuar desconstruindo 

os estereótipos de que política é assunto para especialistas ou lugar apenas 

para a desonestidade.  

Aristóteles, Arendt e outros, já reconheciam o caráter político imprescindível 

ao ser humano. E nós, como educadores, temos o dever de construir e ocupar esse 

mundo público com nossos estudantes em nossas escolas, nas cidades, estados e 

na República Federativa de no nosso país.
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INTRODUÇÃO 
POLÍTICA E EDUCAÇÃO: 

DOIS CONCEITOS DA MESMA REALIDADE 

SAULO RODRIGO BASTOS VELASCO1 

1. INTRODUÇÃO 

Neste artigo tratarei de desenvolver a relação existente entre a política, a 

educação e o trabalho. Para realizar esse objetivo, devem-se tratar as três máxi-

mas com funções distintas, mas que estão ligadas por um fio condutor que acom-

panha a história da educação e da política ao longo dos tempos através da 

transformação e evolução da sociedade com o fenômeno do trabalho. No Brasil 

a História da Educação está intimamente ligada com as políticas de estado, em 

um primeiro momento com a Igreja Católica, através das ações da Companhia 

de Jesus, como destaca Pitombo (2013, p. 5): “[...] essas ordens, principalmente 

a Companhia de Jesus, saíram na frente quando se pensa na criação de escolas 

genuinamente brasileiras”. Somente no século XVIII é que o Estado, com a in-

fluência das ideias iluministas, irá assumir o controle da educação escolar. De 

acordo com Pitombo (2013, p. 6): “[...] muitos intelectuais defendiam que a 

Igreja não deveria se ligar a aspectos da sociedade que não estivessem estrita-

mente ligados à religião”.  

Os estudos que compõem este artigo giram em torno da análise crítica da 

história e da evolução da educação, através da relação entre as transformações 

do mundo do trabalho e o processo de desenvolvimento do homem. A Evolução 

da educação está intimamente ligada com a História da Pedagogia Ocidental. A 

Pedagogia Ocidental através dos clássicos Pré-Socráticos, Sócrates, Platão e 

Aristóteles até nossos dias.  

Nos clássicos Pré-Socráticos destacam-se os sofistas (mestres da sabedo-

ria), apresentando para o mundo a importância da utilidade social e política do 

                                                           
1 Licenciado em História. Especialista em Metodologia do Ensino da Filosofia e Sociologia. E-mail: pro-
fessorsaulovelasco@gmail.com  
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conhecimento e da educação. A política como forma de educar, através da ora-

tória e retórica. Trabalham com a capacidade de persuadir utilizando-se de ar-

gumentos e habilidades técnicas, utilizadas na preparação do discurso. O 

discurso e a oratória, são peças fundamentais para a educação. 

A fundamentação histórico-crítica se insere na trajetória da educação 

desde suas origens, tendo como guia o conceito de modo de produção. A abor-

dagem histórico-crítica destaca como que as mudanças geradas através da in-

terferência da produção nas relações sociais e em consequência nas formas de 

educação. Este movimento gera a flexão sobre o modo de produção existente. 

Através da evolução dos modos de produção e da educação como instrumento 

utilizado pelo estado, os modos de produção vão se perpetuando e/ou ruindo 

para dar espaço a outro que substitui o anterior.  

A história da educação através da política e do trabalho é o tema que fundamenta 

o texto em relação ao desenvolvimento da sociedade através das transformações 

ocorridas na natureza com a intervenção do homem. O homem se difere dos outros 

animais com o trabalho, evolui transformando a sociedade e transformando-se ao 

mesmo tempo. A educação serve de ferramenta para a transmissão de conceitos e téc-

nicas que influem na vida da comunidade. Viver em comunidade é elemento primor-

dial para a manutenção e perpetuação da espécie humana.  

2. ASPECTOS DO HOMEM COMO UM ANIMAL POLÍTICO  

A célebre frase de Aristóteles “O homem é um animal político” nos traz uma re-

flexão que há muitos séculos vem sendo discutida e que continua pautando as discus-

sões no mundo da educação: a política e sua relação com a escola. Para muitos, esse 

tema é um tabu, a escola e até mesmo a universidade não devem tratar de política em 

seus espaços. O professor tem a tarefa de resolver as questões apenas do conheci-

mento, política é para os políticos, é tarefa do governo. Desta dicotomia podemos con-

cluir que “as relações entre educação e política se dão de forma de autonomia relativa 

e dependência recíproca” (SAVIANI, 1983, p. 92-93). A educação está subordinada à 

política, principalmente em uma sociedade de classes em que a prática política é exer-

cida de forma a controlar a prática educativa.  

Aristóteles, ao cunhar a frase afirmando que somos animais políticos, desnuda a 

importância das relações existentes entre a educação e a política e ao mesmo tempo o 

papel do ensinar. O nascimento da educação ocidental se dá na Grécia Antiga e a con-

sequência deste fenômeno é o nascimento da Pedagogia a partir do espírito grego.  

A origem da educação se confunde com os primórdios da história. A educação, 
no sentido da transmissão oral de regras para a organização da vida e de certos 
modelos culturais, passada de uma geração a outra, provavelmente é tão antiga 
quanto a própria humanidade. (BÖHM, 2010, p. 13).  
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A educação, no início, se desenvolveu com a transmissão de conhecimentos, 

adotou métodos arcaicos e formas primitivas de ensinar os conteúdos aos jovens 

e adolescentes sem oportunizar a eles maneiras de desenvolverem uma crítica 

própria. Os ensinamentos eram passados através dos exemplos. Os exemplos tam-

bém serviram para fortalecer o caráter classista da educação, fornecendo modelos 

para a elite dominante e outros para os trabalhadores.  

Na Grécia Antiga houve novidades, com a superação da educação como 

mera imitação dos mais velhos, agindo de forma constante no contexto social, 

criando uma base pedagógica.  

A antiga palavra primária grega areté (latim virtus = aptidão masculina) ex-
pressa bem esse “progresso”. Inicialmente, essa palavra, de tão difícil tradu-
ção, servia apenas para designar a “excelência” ou a “supremacia” de um 
objeto, que faz jus à sua finalidade, ou de uma pessoa, que realiza seu propó-
sito. (BÖHM, 2010, p. 14, Grifos do autor). 

Esse termo transformou-se em pedra de toque da pedagogia da Grécia Clás-

sica, como podemos destacar na afirmação de Böhm, 2010, p.14: “[...] o termo 

areté transformou-se em conceito pedagogicamente relevante, quando se tra-

tava de referir-se à exemplaridade de uma vida ou de uma figura [...]”.  

O pensamento grego se desenvolve na polis e é na cidade que os indivíduos 

exercem a cidadania, da organização e administração da polis nasce a política. A 

política atua como linha paralela e conexa à educação do povo. Assim as ações 

exercidas na Cidade são realizadas através da democracia grega. Os gregos anti-

gos foram os precursores da busca da razão humana, forma de avaliar, com o 

próprio discernimento do indivíduo o que é justo, o que é correto.  

Os Sofistas pré-socráticos estão na gênese da pedagogia ocidental. Ao con-

trário dos seus antecessores, os questionamentos sofistas concentram-se no Ho-

mem. O ser humano é destacado pelas suas produções culturais, a língua, a 

religião, as artes, são colocadas em primeiro plano nos estudos e análises desses 

pensadores. A amplitude da análise se dá nos fundamentos da ordem pública e 

da política, nas normas do agir humano, aprofundam-se na capacidade cognitiva 

do ser humano em sua forma de agir e conviver em sociedade.  

Os sofistas (mestres da sabedoria) entendem o seu ofício como techné (artifí-
cio), que tanto pode ser aprendido como ensinado. Com a ajuda deste, preten-
dem ensinar a seus alunos um conhecimento de utilidade social e política, e 
transmitir a eles habilidades que garantam sucesso e realização na vida e que 
lhes confira uma competência pragmática para a vida e uma qualidade de li-
derança política (areté politiké). Para tanto, consideravam método apropriado 
a techné rhetoriké, ou seja, a arte do discurso que convence e que ganha apro-
vação. (BÖHM, 2010, p. 16). 
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Ao sistematizarmos as concepções sofísticas, encontramos no mínimo três 

ensinamentos que os sofistas nos legaram. Foram três pensadores: Protágoras de 

Abdera (480-415 a.C.), o siciliano Górgias de Leontino (483-374 a.C.) e Hípias de 

Elis (em torno de 400 a.C.). O primeiro, Protágoras, deixou a forma de analisar os 

problemas, todos os problemas, por vários ângulos diferenciados e identificar os 

argumentos contrários e favoráveis de cada posição teórica, desenvolvendo a arte 

da argumentação e da discussão. Górgias de Leontino atua com uma educação for-

mal, com ênfase na retórica, se impondo pelo discurso e pela persuasão. O terceiro, 

Hípias de Elis é o precursor da educação enciclopédica ao transmitir não somente 

as habilidades, mas ofertar demais conhecimentos para a vida pública, para a con-

vivência em sociedade e para o reconhecimento da cultura geral. 

Os sofistas derrubam as barreiras do absolutismo mitológico da cultura, 

questionando a origem, e a própria legitimidade dos hábitos, das tradições e dos 

direitos. São os primeiros, pelo menos na cultura ocidental, a desenvolverem os 

métodos argumentativos no discurso. O discurso não é somente formado por 

oralidade, mas sim por planejamento mental, por pensamento, pela capacidade 

de desenvolver os argumentos. O discurso precede à oratória, a oratória passa a 

ser a vestidura do pensamento.  

Em Isócrates (436-338 a.C.) os sofistas encontram oposição, o humanismo retó-

rico do pensador desenvolve a retórica não somente como um artifício, mas sim uma 

doutrina da educação. Desta forma, Isócrates defende a autonomia do indivíduo.  

O olhar de Isócrates volta-se para a capacidade do ser humano de escolher seu 
próprio estilo de vida, constituir e criar suas próprias tradições, tomar a vida 
em suas próprias mãos e, sobretudo, organizar a vida em sociedade de forma 
livre e racional. (BÖHM, 2010, p. 19). 

Desta forma, Isócrates torna-se um opositor advogado, ou seja, apresenta a 

crítica e ao mesmo tempo defende a sofística e a retórica sofista, assumindo a fun-

ção de propagandear uma formação consciente em busca da cidadania na polis. 

Sócrates (470-399 a.C.), como Isócrates, também teve influência dos sofis-

tas, mesmo se opondo a eles. Ele considerava o sofismo uma ameaça ao conhe-

cimento elaborado. Sócrates dá ênfase ao autoconhecimento. Em Böhm (2010, 

p. 22), “Sócrates havia recebido instruções do oráculo de Delfos: Conhece-te a ti 

mesmo. Para Sócrates, o mais importante não é conhecer muito, e sim ter conhe-

cimento de si mesmo.” 

O autoconhecimento é adquirido com o diálogo com outras pessoas através 

do método de perguntas e respostas, não se trata de uma simples troca de infor-

mações, mas sim o exercício do diálogo. Para Sócrates, a educação começa com 

a ironia que conduz o homem ao conhecimento da ignorância, através da ques-

tionabilidade. Depois vem a dialética como forma de debate entre o verdadeiro 

e o falso, uma espécie de luta de contrários. O terceiro momento é a maiêutica 



 

 

25 

 

 

(arte do parto), ao invés de transmitir o conhecimento, pari no aluno um racio-

cínio próprio e produtivo, o binômio invenção e descoberta, por meio de per-

guntas elaboradas.  

O legado de Sócrates nos dá a convicção de que não nos tornamos filósofos, 

pedagogos, educadores com mera memorização de conceitos, mas pela prática 

de questionamentos e reflexões de forma sistemática e constante. A filosofia em 

Sócrates encontra no método dialógico a forma de compreensão do homem 

como um ser inserido no coletivo. Ao decifrar o código de Delfos o indivíduo 

nasce para a sociedade.  

Platão, principal discípulo de Sócrates, é lembrado por Rousseau, ao co-

mentar sobre A República, como autor de uma obra que vai além da política, mas 

como um tratado sobre educação. A República de Platão apresenta o Estado da 

educação em Platão.  

Portanto, no entender de A República, política não é a técnica de controle de 
conflitos, mas a arte de permitir que seres humanos se tornem cidadãos me-
lhores. Platão reconhece que a política e a educação essencialmente depen-
dem uma da outra. (BÖHM, 2010, p. 25). 

Platão define que o conhecimento nos capacita não somente para reger a 

nossa própria vida, mas a vida em comunidade, a relação sociopolítica. A educa-

ção está intimamente ligada ao estado e em consequência à política. A política é 

a arte da vivência em sociedade. As considerações de Platão abrem as reflexões 

de Aristóteles ao afirmar que o homem é um animal político. A nossa natureza é 

a natureza social e política.  

Em Aristóteles (384-322 a.C.), a educação e pedagogia aliam-se à práxis polí-

tica. Como orientador de Alexandre, o Grande, alia a pesquisa científica, a reflexão 

filosófica, a atividade educacional e política, o empoderamento individual e a con-

quista do poder coletivo. O pupilo de Aristóteles foi o exemplo desta relação: aplicou 

os conhecimentos adquiridos a sua empreitada de guerras e conquistas.  

3. EDUCAÇÃO, POLÍTICA E TRABALHO  

No entanto, considerando a relação entre política e educação, procurarei 

neste primeiro instante apresentar a função de política e da educação para poste-

riormente delinear as duas como estradas do mesmo caminho. O que é política 

afinal? Este é um tema difícil de ser tratado. Ao longo da história a política foi co-

locada em questionamento em vários momentos. Atualmente ela está no tribunal, 

sendo julgada por culpa de indivíduos que usam a política para benefício próprio 

e de grupos. A pensadora e filósofa Hannah Arendt é considerada uma das maiores 

pensadoras na área da Ciência Política e Filosofia Política.  
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Para Hannah Arendt (2006), a liberdade é o sentido da política. Arendt 

afirma que a ideia de coisa pública relacionada com a política surgiu na Grécia An-

tiga, berço da democracia. As cidades estados, polis, utilizavam a política como fer-

ramenta de norteamento da vida humana, o regramento da vida em sociedade.  

As práticas educativas são ações coletivas com o objetivo de cumprir os fins 

específicos da educação. Fins estes que variam segundo as concepções pedagó-

gicas vigentes em cada período da história. A educação assume uma função po-

lítica. Conforme Saviani, o compromisso político assume vital importância, 

porque confere um rumo à competência técnica, a qual corresponde à habili-

dade para realizar uma ação. “Entendo que educação e política, embora insepa-

ráveis, não são idênticas. Trata-se de práticas distintas, dotadas cada uma de 

especificidade própria.” (SAVIANI, 2005, p.82).  

Para se entender e intervir sobre o papel da política na educação no mo-

mento atual, torna-se necessário combinar distintas abordagens e enfoques que 

consideram o processo de reestruturação produtiva na globalização da econo-

mia; as mudanças urbanas; as transformações organizacionais do trabalho do-

cente; os fatores da evolução da tecnologia. Compreendendo que a política e 

educação são duas faces da mesma moeda e que recebem diretamente a influên-

cia do contexto histórico é que devemos agir na educação em prol de uma edu-

cação com caráter transformador. Saviani (2005, p. 85) sinaliza: “Em sua 

existência histórica nas condições atuais, educação e política devem ser enten-

didas como manifestação da prática social própria da sociedade de classes. 

Trata-se de uma sociedade cindida entre interesses antagônicos. Está aí a raiz 

do primado da política.”  

Seguindo Saviani, à educação caberia desempenhar, então, “o papel de re-

forçamento dos laços sociais, na medida em que for capaz de sistematizar a ten-

dência à inovação”, o que só seria possível “voltando-se para as formas de 

convivência que se desenvolvem no seio dos diversos grupos sociais estimu-

lando-os na sua originalidade e promovendo o intercâmbio entre eles” 

(SAVIANI, 1986, p. 131).  

A educação tem passado por diversos debates pedagógicos, reflexo de mudan-

ças sociais, culturais e comportamentais. Os temas apresentados nas escolas tam-

bém trazem consigo a preocupação dos educadores, que estão além do mero 

repasse de conteúdos. A política como formação do indivíduo pode contribuir para 

compreensão dos aspectos culturais, analíticos, sociais, entre outros.  

Ao longo da história, os seres humanos se organizaram em grupos para ga-

rantir a sobrevivência da espécie humana, a humanidade se transformou atra-

vés do trabalho e ao mesmo tempo transformou a natureza. O trabalho 

consciente é fenômeno próprio dos homens e o ensinamento sobre as técnicas 

de trabalho foram sendo repassadas através dos tempos pela educação. 
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Sabe-se que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos. Assim 
sendo, a compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da 
natureza humana. Ora, o que diferencia os homens dos demais fenômenos, o 
que o diferencia dos demais seres vivos, o que o diferencia dos outros ani-
mais? A resposta a essas questões também já é conhecida. Com efeito, sabe-se 
que, diferentemente dos outros animais, que se adaptam à realidade natural 
tendo a sua existência garantida naturalmente, o homem necessita produzir 
continuamente sua própria existência. Para tanto, em lugar de se adaptar à 
natureza, ele tem que adaptar a natureza a si, isto é, transformá-la. E isto é 
feito pelo trabalho. (SAVIANI, 2005, p.11). 

O processo da história em que consideramos a realidade material é um pro-

cesso de criação, satisfação e recriação contínua das necessidades humanas. 

Conforme Karl Marx, é isso que diferencia o homem dos outros animais. Sendo 

assim, é correto afirmar que o trabalho, o elo de ligação entre os seres humanos 

e o seu ambiente natural, está na base da sociedade humana. Com base neste 

estudo, Marx irá desenvolver a tese das diferentes sociedades históricas através 

da análise científica das formas da divisão de trabalho. Esta tese será fundamen-

tada pelos modos de produção e será a lanterna que norteará os estudos do ma-

terialismo histórico. 

Saviani faz esta relação e coloca o trabalho em consonância com a política 

e com a educação: a política como forma de poder e a educação como forma de 

conhecimento técnico e científico. A sobrevivência do homem é garantida pela 

extração da natureza dos meios de subsistência. Ao realizar esta ação, o ser hu-

mano dá início ao processo de transformação da natureza, criando o mundo da 

cultura e, em consequência, o mundo da educação. 

A educação é um fenômeno típico dos seres humanos, ela é fundamental 

para o trabalho e ao mesmo tempo ela é um processo de trabalho. Para garantir 

a existência da humanidade necessita-se da garantia da subsistência, com a pro-

dução, com o trabalho material. Para produzir, é necessário antecipar, planejar 

em ideias os objetivos da ação prática. Para concretizar estas ações, precisam-

se do conhecimento, da produção de ideias, conceitos, símbolos, valores, habili-

dades e atitudes. A produção do saber, a apropriação da evolução do conheci-

mento humano.  

Compreendida a natureza da educação, nós podemos avançar em direção à 
compreensão de sua especificidade. Com efeito, se a educação, pertencendo ao 
âmbito do trabalho não material, tem a ver com ideias, conceitos, valores, sím-
bolos, hábitos, atitudes, habilidades, tais elementos, entretanto, não lhe interes-
sam em si mesmo, como algo exterior ao homem. (SAVIANI, 2005, p.13). 

A educação não se reduz tão somente ao ensino, na realidade este é uma 

parte do processo educacional. Ela estende-se para o campo social, abrangendo as 

ações que desenvolvemos na sociedade, primeiro como forma de socialização e 



 

 

28 

 

 

após a formação da opinião através conhecimento espontâneo, ligado ao cotidi-

ano. Para SAVIANI (2005, p.14), “Sofia é a sabedoria da vida. É nesse sentido que 

se diz que os velhos são sábios e que os jovens devem ouvir seus conselhos”. 

O Conhecimento como resultado do trabalho científico é o principal ele-

mento do surgimento do conceito da episteme. Podemos afirmar que é o salto de 

qualidade na conexão entre a educação, o trabalho e a política, neste caso, a polí-

tica definindo-se como ciência da sociedade. Para definir a importância da epis-

teme, Saviani destaca: “Finalmente, episteme significa ciência, isto é, o 

conhecimento metódico e sistematizado. Consequentemente, se do ponto de vista 

da Sofia um velho é sempre mais sábio do que um jovem, do ponto de vista da 

episteme um jovem pode ser mais sábio do que um velho”. (SAVIANI, 2005, p. 15).  

Ao analisarmos a episteme e o trabalho, consideramos a conexão entre am-

bas. A episteme como ciência e conhecimento e as transformações do mundo do 

trabalho diretamente afetadas pela evolução científica. O acúmulo do conheci-

mento através do processo de evolução da educação colabora com os avanços 

tecnológicos inseridos no mundo do trabalho.  

A contextualização teórica da pedagogia histórico-crítica está baseada na con-

cepção marxista. A contribuição de Marx é fundamental para o desenvolvimento 

teórico da educação e do trabalho. Saviani procura com sua tese elaborar o signifi-

cado de práxis partindo de conceitos que articulam a teoria e a prática.  

Quando se pensam os fundamentos teóricos, observa-se que, de um lado, está a 
questão da dialética, essa relação do movimento e das transformações; e, de outro, 
que não se trata de uma dialética idealista, uma dialética entre os conceitos, mas de 
uma dialética do movimento real. Portanto, trata-se de uma dialética histórica ex-
pressa no materialismo histórico, que é justamente a concepção que procura com-
preender e explicar o todo desse processo, abrangendo desde a forma como são 
produzidas as relações sociais e suas condições de existência até a inserção da edu-
cação nesse processo. (SAVIANI, 2005, p. 141). 

Os fundamentos teóricos devem estar conectados com a prática docente, e a 

docência deve fundamentar-se na teoria, uma complementa a outra. A prática do-

cente, não existe sem a teoria da educação. Na prática exerce-se a política no cotidi-

ano da sala de aula. A sala de aula serve de laboratório político aos teóricos e de 

campo de atuação aos pesquisadores. A escola transforma-se ao longo dos tempos 

em elemento fundamental das políticas pedagógicas aplicadas pelo estado.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pretendi neste trabalho proporcionar, de forma muito sintética, mas objetiva e 

estruturante, uma trajetória com os principais argumentos defendidos pela teoria 

histórico-crítica de Dermeval Saviani, com o intuito de abordar a política e a educa-

ção como dois conceitos da mesma realidade. Para atingir este objetivo optei por 
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uma descrição sequencial da história da educação através de pensadores clássicos 

como os pré-socráticos e sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles.  

Em Aristóteles foi destacada a premissa de que todo o homem é um animal 

político. Foi destaque também no texto a educação relacionada com a política e 

com o trabalho e o papel da educação nas transformações do mundo do trabalho 

ao longo da evolução da sociedade.  

O estudo realizado desenvolveu as ações de educação como forma de inte-

ração social, considerando a política como agente dinâmico da sociedade atra-

vés do exercício da coletividade. Ele também constituirá uma ferramenta de 

referência para a construção do conhecimento, partindo da conexão entre a edu-

cação, o trabalho e a política.   
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CULTIVANDO CIDADANIA 

CLAUDIA TURATTI DE LIMA1 

1. APRESENTAÇÃO 

O projeto Cultivando Cidadania foi aplicado no 5º Ano Amarelo do Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais,  da E. E. Coronel Virgílio Rosa, em Monte Carmelo 

MG. Contei com a participação das gestoras da escola Sra. Vera Alves Faleiros 

(diretora), Sra. Virgínia Dias (vice-diretora) e com a Supervisora Gislene Mon-

teiro. Tive total auxílio do Presidente da Câmara dos Vereadores de Monte Car-

melo Sr.  Carlos Alexandre Cunha, que inclusive, acatou uma sugestão minha e 

lançou o Projeto “Câmara na Escola”, que leva as ações do Legislativo para den-

tro das escolas municipais e  estaduais em Monte Carmelo, o que causou muito 

orgulho, pois de uma ação na escola, pudemos disseminar o legislativo por todas 

as escolas da cidade. Os estudantes do 5º ano participaram efetivamente, reali-

zando pesquisas, palestras e diversas ações pautadas nas publicações do Plena-

rinho, que usamos ininterruptamente durante todo o ano de 2017. 

As ações desenvolvidas durante o ano 2017 no Projeto foram: trabalhei du-

rante todo o ano de 2017 com as publicações do Plenarinho, utilizando essas pu-

blicações como “start” para o conhecimento dos alunos dos diversos temas que o 

5º ano necessitava saber, dentro do Currículo Básico Comum e dos PCN’S. Trou-

xemos diversas palestras para dentro da escola, onde os alunos puderam saber 

um pouco mais sobre os Três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, podendo 

interpelar juízes, promotores, vereadores e o próprio prefeito da cidade que gen-

tilmente vieram falar para nossos estudantes. Fomos diversas vezes para dentro 

da Câmara dos Vereadores para acompanharmos votações e trâmites do legisla-

tivo para sabermos como seria no Projeto Câmara Mirim 2017, como se processa 

legalmente para a aprovação de um Projeto de Lei no micro (Câmara Local) para 

o macro (Câmara Federal). Trabalhei efetivamente com o Jogo da Política que 

aprendi a desenvolver no Projeto Missão Pedagógica no Parlamento, onde o ganho 
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intelectual dos alunos foi imenso, pois puderam ter uma noção bastante aumen-

tada da realidade do nosso país, através do jogo. Utilizei o site do Plenarinho para 

as crianças poderem brincar, jogar e se informar sobre diversos assuntos lá publi-

cados, fazendo desse portal um aliado semanal do meu 5º ano, onde era acessado 

todas às 4ª feiras por dois horários. 

Durante o trabalho realizado pude identificar situações em que as ações 

realizadas trabalharam o compromisso dos envolvidos, os conhecimentos, as 

habilidades, os valores e conexões adquiridos. 

O compromisso dos envolvidos foi visível, posso citar uma fala de um aluno 

que era de risco social, que após estar nessa turma e desenvolver conosco o Pro-

jeto Cultivando Cidadania, me chamou em particular e me perguntou: “Tia Clau-

dia, será que nós não podemos ir lá à minha comunidade e a gente falar para os 

meninos e meninas da minha idade, que a gente pode ser agente de mudança e 

parar de “mexer” com drogas e outras coisas ruins? Do mesmo jeito que a sra. 

fez aqui com a gente, eu queria fazer por eles...”. Esse menino, que no começo do 

ano era um “problema na escola” de disciplina, se tornou Campeão Internacional 

de Jiu-Jitsu, e virou exemplo para os seus amigos, e através do esporte, ele com 

apenas 11 anos de idade, leva a palavra da mudança de vida para vários jovens, 

e tudo começou na sala de aula, com o Projeto Cultivando Cidadania, hoje o so-

nho dele é ser Policial e atuar nos Estados Unidos.  

Um momento privilegiado que eu vivi com essa turma, foi o dia que eles 

chegaram e me disseram que nós precisávamos ir até a Câmara dos Vereadores 

todas às terças-feiras, para que os adultos aprendessem a ir à Câmara também, 

pois se eles com 10/11 anos fossem, capaz de os adultos aprenderem com eles. 

Foi maravilhoso! Os pais se sensibilizaram e começaram a levar os filhos, o que 

foi surpreendente na cidade, ver crianças na plateia na maioria das sessões e 

pedindo para utilizar o púlpito em diversas ocasiões, numa delas, pediram para 

que se criassem a Câmara Mirim Carmelitana, isso foi liderado pelo Jovem João 

Otávio Turatti Barbosa, que trabalhou com os estudantes o seu projeto Saúde 

nas Escolas, desde o mês de julho de 2017. 

Meus alunos do 5º ano, após verem de pertinho a trajetória do Deputado 

Mirim Autor João Otávio no Projeto Câmara Mirim, pois assistimos tudo em 

tempo real na escola, através da TV Câmara e facebook do Plenarinho, resolve-

ram que irão se inscrever em 2018, pois querem sentir essa emoção de fazer 

parte das mudanças, de tentarem ter um projeto de lei aprovado. Foi extrema-

mente prazeroso vê-los fazendo planos de irem para Brasília, pois fomos frus-

trados na nossa ida em 2017, mas isso não os abalou, pelo contrário, estão 

focados no “Clube dos Projetos de Lei” que irão desenvolver em 2018. 

Uma capacidade que meus estudantes desenvolveram foi a de querer ir 

além, de irem buscar por mais conhecimento, de estarem em dia com a notícia, 

através de pesquisas diversas, não se pautando apenas no que diz a TV. Ficaram 

mais questionadores, querem saber de tudo o que está acontecendo no país, 
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aprenderam a assistir a TV Câmara e cada dia chegavam com uma novidade so-

bre o que os Deputados estavam realizando no Plenário. 

Fiquei bastante decepcionada por não ter tido condições financeiras de le-

var meus alunos para o Projeto Câmara Mirim 2017, e cheguei a me abater visi-

velmente, pois sou apaixonada pelo projeto e queria ver nos olhos deles a 

emoção de estarem lá. Qual não foi a minha surpresa, quando os alunos monta-

ram uma “festinha” para me alegrarem no dia 20/10/2017, e montaram todo 

um clima na sala de vídeo da escola, para assistirmos juntos à Sessão da Câmara 

Mirim, e me disseram assim: “Professora se nós não fomos até Brasília, não tem 

problema, Brasília está aqui conosco, vamos aprender assistindo!” Nem preciso 

dizer o quanto me derramei em lágrimas! Assim, assistimos toda a Sessão no 

Plenário Ulysses Guimarães, debatemos as posições, relacionamos as bancadas 

contra e à favor dos projetos dos autores, vibramos juntos com as aprovações 

dos projetos, enfim, participamos sim do “Câmara Mirim 2017”!!! 

Quanto a avaliação sequencial do Projeto, eu sempre estruturo através de rela-

tórios formais a aprendizagem dos estudantes. Para cada tema que era estudado, de-

batido, para cada palestra assistida, nós debatíamos os assuntos e depois 

procurávamos relatar e colocar formalmente no caderno de Produção Escrita, pois eu 

usava das aulas de Língua Portuguesa, Jornalismo, História, Geografia, para desenvol-

ver o Projeto em sala de aula me valendo da Interdisciplinaridade e do CBC (Currículo 

Básico Comum) e dos PCN’S que me garantem esse direito. 

Também avaliava informalmente o crescimento da turma principalmente 

no que tange as atitudes e posturas que foram desenvolvendo desde o início do 

projeto até a sua finalização, e com certeza a mudança foi grande. Hoje tenho 

alunos bem novos com 10/11 anos engajados em causas sociais diversas, preo-

cupados com o coletivo, com noções plenas de que o Legislativo é a porta de 

entrada para mudanças significativas para TODOS. 

Dos resultados que eu listei na minha primeira versão do Projeto Culti-

vando Cidadania, a única que não logrei sucesso foi quanto a ida dos estudantes 

para Brasília, que era algo que fugia da minha alçada exclusivamente, pois eu 

dependia do poder público e infelizmente, devido a crise financeira que assola o 

país, não pudemos realizar essa ação. 

As demais ações todas estão sendo concretizadas e com imenso sucesso, 

incluindo a revitalização da nossa escola em parceria com todos os voluntários 

(pais, alunos e comunidade escolar). 

Meus estudantes puderam aprender que a política, as leis, os agentes pú-

blicos eleitos, são de nossa responsabilidade, eles hoje cobram dos pais a visita 

constante a Câmara dos Vereadores, cobram da nossa direção escolar ações efe-

tivas que possam realmente mudar a vida dos estudantes e da comunidade es-

colar, cobram dos professores aulas mais direcionadas ao que acontece no país 

e no mundo, ficaram muito focados em aprender a aprender, estão dispostos a 

crescerem em todos os mais como agentes de mudança. 
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Na minha visão o aprendizado mais importante que vi em meus estudantes, foi 

a vontade de MUDAR, de mudar a escola para melhor, a sua casa, o seu bairro, a sua 

cidade, o seu estado... Eles querem ver e ser parte integrante dessas mudanças e es-

tão com tão pouca idade se mobilizando para isso, ajudando na pintura da escola de 

formas diversas, trazendo o pai, o tio, o irmão para ajudar na revitalização das cal-

çadas e muros da escola, trazendo suas mães, avós, tias e primas para ajudarem em 

tudo o que a escola precisar, colocando “mãozinhas na massa”, arregimentando to-

dos por uma causa a melhoria da educação em nossa cidade.  

Todas as ações propostas no Projeto, direta ou indiretamente, trazia para 

os estudantes a importância do Poder Legislativo para todos nós cidadãos. To-

dos os estudos que realizamos culminavam nisso. Portanto eles aprenderam que 

o Poder Legislativo realmente tem o poder de MUDAR vidas, por esse motivo, 

devemos ter a consciência político-social de nossos atos até elegermos os nossos 

representantes. 

2. REGISTROS ICONOGRÁFICOS 

 

Trabalhos desenvolvidos durante o ano letivo de 2017, no Projeto Cultivando Cidadania,  com apoio das 

publicações do Plenarinho, nesse estávamos trabalhando a Exploração do  Trabalho Infantil, o Eca e a 

Constituição Federal. 

 

Trabalhos desenvolvidos durante o ano letivo de 2017, no Projeto Cultivando Cidadania,  com apoio das 

publicações do Plenarinho, nesse estávamos trabalhando a Exploração do  Trabalho Infantil, o Eca e a 

Constituição Federal. 
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publicações do Plenarinho, nesse estávamos trabalhando a Exploração do  Trabalho Infantil, o Eca e a 
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Projeto Câmara na Escola, cuja ideia foi dada pela Professora Claudia Turatti de Lima, após participação 

no Câmara Mirim 2016,  para o Presidente da Câmara Carlos Alexandre Cunha e acatada desde o início 

do ano 2017. https://www.facebook.com/camaramunicipal.demontecarmelo 



 

 

38 

 

 

 

Palestra com a Juíza Dra. Tainá Cruvinel sobre Direitos e Deveres das Crianças e dos Adolescentes  

na E E Coronel Virgílio Rosa. 
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DEMOCRACIA IDENTITÁRIA:  
TRILHAS DA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 

NA ESCOLA PÚBLICA DO DF 

EDGARD RICARDO BENÍCIO1 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo apresentar a temática educação para 

a democracia, aos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola 

pública do Distrito Federal. A temática foi abordada na escola por meio de um 

projeto desenvolvido pelo professor regente a partir de seu ingresso no Pro-

grama Missão Pedagógica 2017, promovido pela Câmara Federal. O projeto foi 

desenvolvido com crianças de idade entre 10 e 12 anos, de uma turma do 5º ano 

do Ensino Fundamental, da rede pública de ensino, da Região Administrativa do 

Gama, no Distrito Federal. Foram abordados quatro pilares: (1) identidade, com 

a identificação do estudante, suas características e sua história; (2) diferenças, 

com o reconhecimento e valorização da pessoa com deficiência; (3) solidarie-

dade, compreendendo o que é tal termo e construindo espaços de ação solidária; 

e (4) Poder Legislativo, conhecendo a função e representantes do legislativo lo-

cal, com visita à Câmara Federal. O projeto foi integrado ao currículo do 5º ano 

e ao calendário escolar para melhor aplicação e resultados da temática educação 

para a democracia na escola. 

Abordar o tema democracia, especialmente educação para a democracia, é 

falar num exercício de cidadania efetivo, é tornar em atitudes ações participativas 

numa sociedade que se quer inclusiva em direitos e deveres, utilizando o espaço 

da sala de aula e da escola para tal aplicação. Por meio da divulgação e incentivo 

da gestão da escola pública, onde atuamos, na região administrativa do Gama, no 

Distrito Federal, chegou ao conhecimento dos professores o Programa de Capaci-

tação Missão Pedagógica no Parlamento, 6ª edição para o ano de 2017, o qual tem 
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como objetivo “[...] contribuir para a valorização da escola como espaço privilegi-

ado para a vivência de experiências e valores democráticos por meio da formação 

de educadores de escolas públicas sobre a temática da educação para democracia” 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016, p. 2).  

A proposta do programa é tornar cada professor envolvido um agente ativo 

da educação para a cidadania. É dividido em algumas etapas, as quais o profes-

sor se inscreve, por regiões, participa da seleção por estado, se aprovado faz 

curso de formação em ambiente virtual, concluindo com êxito tal etapa, e fi-

cando entre os dois primeiros colocados em cada estado, participa do encontro 

presencial na Câmara Federal e por último aplica seu projeto de educação para 

democracia em sua escola. O projeto para a aplicação foi delineado ao longo dos 

primeiros meses do programa, ainda sendo de maneira incipiente, enquanto se 

participava do curso on line, em ambiente virtual, para que pudesse ser inserido 

aos conteúdos a serem desenvolvidos aos estudantes do 5º ano do ensino fun-

damental, bem como inseridos no calendário escolar da escola participante. O 

projeto foi aplicado a uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Ini-

ciais, com faixa etária entre 10 e 12 anos de idade, numa escola da rede pública 

de ensino do Distrito Federal, na cidade do Gama, entre março e novembro de 

2017. 

As ações foram realizadas com boa parte de toda a escola, ou seja, da co-

munidade escolar. Quanto aos professores das demais turmas, o projeto neces-

sitava da liberação de estudantes de suas turmas para as ações de vivências e 

entrevistas. Em relação à gestão da escola, ter ciência do projeto, mesmo que já 

houvesse liberado para a participação, além de colaborar com a execução do 

mesmo. Os estudantes do 5º ano são os atores e protagonistas nesse projeto, 

pois foram os que mais atuaram, a saber: propor ações, planejar, executar e ava-

liar o processo acontecendo. A participação foi ativa e propositiva.  

Para o projeto foram realizadas várias atividades de acordo com a caracte-

rística da turma, da escola e da comunidade. O tema partiu da própria turma, do 

desejo de conhecer e participar. É importante destacar que tentamos nesse pro-

jeto conciliar as ações que a escola já desenvolve para melhor potencializar a 

aplicação do mesmo, uma vez que a escola possui toda uma proposta pedagógica 

e conteúdos específicos com abordagens de temas de cidadania. Destacamos 

também, que juntamente com a participação no Missão, fizemos outro curso de 

cidadania por meio da Escola Nacional de Administração Pública e Instituto 

Maurício de Souza, intitulado Um por todos e todos por um: pela ética e cidada-

nia, no qual abordava as temáticas do projeto, especialmente para as crianças, 

público-alvo dessa proposta. Nas palavras de Klein (S/D, p. 6) educar para a ci-

dadania requer: 
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A participação dos alunos e alunas em processos decisórios na escola visa a 
sua inserção em uma ordem democrática - educar para a democracia. Ao 
mesmo tempo a democracia pode orientar a maneira como os discentes se 
relacionam com a instituição (e seus agentes) e com o conhecimento – edu-
car pela democracia.  

Participação decisória, prática dialógica, tolerância são aspectos imprescindí-
veis ao exercício da democracia, seja ela no âmbito sócio-político, seja no ins-
titucional. Acreditamos que o processo democrático se realiza e se sustenta 
mediante a ação educativa orientada para a ordem democrática e realizando-
se através desta mesma ordem; ou seja, através de uma escola que eduque 
para a convivência democrática através de valores e práticas, também, demo-
cráticas.  (KLEIN, S/D, p. 6) 

Assim, podemos pensar em quatro grandes pilares o projeto desenvolvido. 

2. IDENTIDADE 

Nesse aspecto trabalhamos com a construção da identidade de cada estu-

dante. Seu reconhecimento, suas características, seu autorretrato, numa tenta-

tiva de resgatar, de promover, de se fazer consciente de sua individualidade e de 

elevação de sua autoestima, por meio de atividades que fizessem referencias de 

cada indivíduo, em sua singularidade e grupos de pertencimento étnico. Dessen 

e Polonia (2007) afirmam “O sistema escolar, além de envolver uma gama de 

pessoas, com características diferenciadas, inclui um número significativo de in-

terações contínuas e complexas”. (p. 22)  

Nas palavras de Oliveira (2000) apud Dessen e Polonia (2007) no espaço 

escolar também se constitui laços afetivos, bem como a preparação para a inser-

ção do indivíduo em sociedade. Aqui trabalhamos: autorretrato, escrito e em de-

senho; textos de Graciliano Ramos, intitulado Autorretrato; trabalhamos ainda 

com o módulo I do Maurício de Souza Autoestima; atividades pautadas em tex-

tos, leitura e interpretação, como também roteiros de autoconhecimento com 

questões de valorização de sua identidade. 

3. DIFERENÇAS 

Aproveitamos a data do Dia da Pessoa com Deficiência para pensar nas 

ações que melhor identificasse e representasse o dia a dia dessas pessoas, fa-

zendo com que os estudantes percebessem o enfrentamento diário dos obstácu-

los, bem como o sentir na pele um pouco desses desafios. Aqui trabalhamos a 

temática, os conceitos, com textos informativos, fizemos leituras de textos lite-

rários e partimos para a vivência com simulações de restrição de movimentos. 

Nas palavras de Maciel (2000, n.p)  
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Todos os alunos das classes regulares devem receber orientações sobre a 
questão da deficiência e as formas de convivência que respeitem as diferen-
ças, o que não é tarefa fácil, mas possível de ser realizada. Levar os alunos de 
classes regulares a aceitarem e respeitarem os portadores de deficiência é um 
ato de cidadania. 

O módulo II Ser diferente é legal, de Maurício de Souza, foi um dos funda-

mentos utilizados, com história, cenas e sistematização dos conteúdos comple-

mentares a questão da inclusão. Assistimos a uma peça teatral escrita e 

apresentada pelos professores da referida escola, a qual fazia referência as ca-

racterísticas pessoais e potencialidades de cada um. 

4. SOLIDARIEDADE 

Nesse outro pilar do projeto, partimos para entender o que é solidariedade, 

com textos e vídeos focando a temática, discutindo o que são ações, ou o que seja 

na prática uma ação solidária. Utilizamos aqui além dessa compreensão o termo 

empatia, o qual se desejou despertar nos estudantes um pouco do que é pensar 

no outro a partir de seus desafios cotidianos, explorando o termo. Na escola, 

propusemos auxiliar os colaboradores da cantina, com a distribuição do lanche 

e recolhimentos do mesmo, além do auxílio às turmas com crianças menores. 

Para Tognetta e Assis (2006, p. 64) iniciamos a cooperação, provocação de fato-

res internos capazes de realizar algo: 

[...] as virtudes que desejamos ver estampadas nas ações cotidianas de nossos 
alunos não são fáceis de serem conquistadas. São disposições internas que 
precisam ser construídas a cada conflito com o meio, a cada experiência que 
permita reunir a dimensão moral, cognitiva e afetiva de suas realizações, por-
tanto, com cooperação. 

Propusemos o Dia Solidário, o qual tínhamos que fazer ações na escola para 

quem precisasse. Nesse aspecto, os estudantes tinham como tarefa realizar au-

xílio em casa ou na sua quadra, com a ciência da família, prestar ajuda a quem 

precisasse, seja arrumando seu quarto, lavando a louça, carregando uma sacola, 

fazendo travessia da rua, e fazer o registro em caderno da ação desenvolvida, 

bem como o relato de quem foi ajudado. 

5. PODER LEGISLATIVO 

No último pilar, apresentamos os representantes do Poder Legislativo local. 

A ideia aqui era de fato reconhecer o Poder Legislativo na cidade, ou seja, no Dis-

trito Federal, saber a função, saber da organização, saber quem são os represen-

tantes da Câmara Legislativa do DF. É importante destacar que no DF não há 
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vereadores. É a única unidade da federação que os representantes locais recebem 

o nome de deputado distrital. Aqui trabalhamos os dados do próprio portal da Câ-

mara Legislativa do DF. Juntamente com esse aspecto, fizemos a visita ao Parla-

mento, na Câmara Federal, por meio do Projeto Escola na Câmara, o qual foi um 

impulso a essas ações. Conhecemos o parlamento, a história das casas e recebe-

mos material publicado pelo Plenarinho. Os materiais foram expostos em sala e 

todos podiam ter acesso ao tema que melhor lhe chamasse atenção. Para Setubal 

(1997, p. 132) a escola é um lugar propício, devido sua importância social, que 

possibilita, por meio de suas ações, a articulação entre as esferas da sociedade:  

O desenvolvimento de projetos locais, a valorização das práticas culturais dos 
sujeitos e sua interconexão com as esferas mais amplas da sociedade são vi-
tais para a rearticulação e fortalecimento da sociedade civil. Dada sua função 
social, a escola surge assim como protagonista privilegiada dessa articulação 
entre a população local e a política em nível central. 

Um dos conteúdos obrigatórios aos quintos anos é conhecer o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. Então, além de usar o material publicado em 

tiras do Plenarinho, construímos artigos, painéis, textos, assistimos a vídeos e 

debatemos o ECA de forma a esclarecer os seus direitos e deveres. Um dos des-

taques foi o tema corrupção. O maior interesse dos estudantes era entender por 

que há tanta corrupção no país. Daí, algumas questões foram aparecendo: por 

que os políticos roubam, por que a gente não houve falar em boas ações, melho-

ria em saúde, educação, alimentos aos mais pobres, melhoria na merenda esco-

lar. Utilizamos aqui também como apoio o módulo III Brasil, meu Brasil 

brasileiro, do Maurício de Souza. 

É interessante dizer que pelo tempo que tínhamos, fizemos escolhas e se-

lecionamos alguns materiais de cada módulo do curso de cidadania e ética, os 

quais conseguiríamos aplicar como material complementar ou suplementar do 

que trabalhávamos em sala de aula. 

O compromisso dos envolvidos em relação à aplicação do projeto, envolveu, 

não apenas a labuta da sala de aula, mas a extensão no envolvimento das questões 

em casa e em sua comunidade, uma vez que discutiram, argumentaram e pensa-

ram em como seria tal fator na sua rua, na sua quadra, pensando em um olhar mais 

atento às questões locais. Nas palavras de Weyh (S/D, n.p) educar para a demo-

cracia, na formação dos cidadãos deve ter ação contínua: 

Formar cidadãos é uma tarefa para pessoas que vivem e compreendem a ci-
dadania, que fazem de sua experiência uma contínua reflexão, que vislum-
bram uma sociedade igualitária e uma melhoria de qualidade de vida para 
todos, que lutam por uma causa e que amam o que fazem, percebendo-se 
como agentes de transformação.  
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Dos conhecimentos aqui abordados podemos afirmar que trilhamos: Con-

ceito e ideal de democracia; Conceitos de democracia ideal; Conhecer os proces-

sos democráticos; Direitos e deveres dos cidadãos; Como se fazem as leis; O 

processo de eleição dos representantes. Nesse processo dos conhecimentos, 

identificamos os representantes do DF, bem como o processo de eleição dos re-

presentantes, o que é exercer a cidadania, por meio da escolha dos representan-

tes, bem como os direitos e deveres das crianças. 

Em se tratando de habilidades, podemos observar, em certa medida, que con-

seguimos: Saber negociar, considerando as necessidades individuais e do grupo; 

Trabalhar em grupo; Respeitar a variedade de vozes e opiniões, inclusive contrá-

rias às suas; Capacidade de pensar, argumentar e expressar suas opiniões nas dis-

cussões políticas; Habilidades na resolução de conflitos. Nesse aspecto os 

trabalhos em grupos, as discussões pautadas em revolver problemas pela escolha 

da maioria, saber escutar todos do grupo, fazer escolhas de quem participa das 

atividades e a divisão dos trabalhos, saber ouvir e argumentar, foram algumas das 

atividades que percebemos desenvolver essas habilidades descritas. 

No aspecto de valores, podemos citar o próprio material do Programa de 

Capacitação Missão Pedagógica, focando especialmente os do compromisso e 

habilidades, para então falar de valores, propriamente ditos, uma vez que o pro-

jeto propõe a reflexão dos fundamentos de: Combater o racismo e a discrimina-

ção; Demonstrar interesse em assuntos políticos e sociais; Apreciação dos 

valores nos quais as sociedades democráticas são fundadas como a democracia, 

a justiça social e os direitos humanos; Adotar a tolerância em suas ações; Adotar 

a solidariedade em suas ações; Demonstrar sentido de responsabilidade, tole-

rância e reconhecimento dos seus erros; Tolerância e reconhecimento dos seus 

próprios preconceitos, além de demonstrar desejo de participar nas questões da 

comunidade. Pensando nesse contexto, a identificação de cada estudante, suas 

características, elevação da autoestima por meio da compreensão de sua indivi-

dualidade, fazer ações solidárias na escola e em sua comunidade, conforme já 

descritas, são ações que promoveram tais valores. O projeto que integralizamos, 

que faz parte do projeto do professor do 5º ano na escola, sobre bullying, com a 

produção de vídeos (roteirizado, produzido e interpretado pelas crianças), para 

combater discriminação e violência escolar, também foram ações que atende-

ram a esse quesito. Os vídeos produzidos foram apresentados aos pais, funcio-

nários e estudantes. Estes últimos se viam representados nos diálogos e 

interpretações. O destaque aqui é que o tema que também faz parte do currículo 

escolar, foi integrado ao projeto do Missão Pedagógica. Assim é a ação da sala de 

aula, por meio das práticas pedagógicas, que fazemos as transformações no es-

paço escolar e que possa ultrapassar os muros da escola. Para Demo (1993) 

apud Weyh (S/D, n.p): 
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[...] o professor não pode ser agente da cidadania, sem ser, ele mesmo, cida-
dão. Sob esse ponto de vista, podemos afirmar que, no processo de transfor-
mação da escola, deve-se dar atenção especial ao educador, pois cabe a ele o 
papel de ressignificar o ato pedagógico. 

Em se pensando em conexões é importante perceber que a parceria entre 

eles, estudantes, em ajuda mútua, provoca mais mudanças que cada um solitá-

rio. O cumprimento e divisão de tarefas se tornava mais tranquila à medida que 

cada um se responsabilizava por parte daquela atividade. Poder contar com a 

família e com a escola faz toda a diferença. 

Como projeto, precisamos de avaliação, mas não pensamos numa avaliação 

estruturada, mas numa avaliação que pudéssemos perceber o comportamento 

dos estudantes frente às questões apresentadas durante o projeto. Nas rodas de 

conversas, no entrosamento em sala, nas interações durante o intervalo e pela 

autoavaliação, se aqui conseguirmos pesar em sistematização, sim, com ques-

tões de cumprimento de tarefas, comportamento, participação etc. conseguimos 

perceber como é relevante esse trabalho, dando continuidade seja no espaço es-

colar ou não, mas plantando atitudes de cidadania para a próxima etapa da vida 

escolar, o início do Ensino Fundamental – Anos Finais, no 6º ano. 

Acreditamos que os resultamos traçados foram alcançados, uma vez que 

despertou, provocou, reconheceu, identificou e por que não dizer que valorizou 

cada uma das ações que foram também feitas, organizadas, planejadas e execu-

tadas pelos próprios estudantes. Uma das observações que podemos fazer aqui, 

é perceber que a semente plantada demora um pouco para germinar, mas que 

ela está plantada em terreno fértil, que precisa ser regada, receber sol, ser pro-

tegida para que possa em breve florescer. Pensamos que de fato as aprendiza-

gens estão postas e foram amplamente trabalhadas, o que foi feito tem um 

impacto nas construções propostas, mas que é um trabalho a ser continuado 

para que tenhamos os jovens e os adultos exercendo plenamente sua cidadania.  

A melhor forma que nos parece para as aprendizagens acontecerem é torna-

las significativa como já dizia Ausubel, resgatando o que já possui, com os novos 

conhecimentos (GOMES et al, 2007). Então, a vivencia por meio do passeio, do 

acesso ao site, das leituras dos livros, da leitura de jornais, das rodas de conversas, 

dos conteúdos cotidianos debatidos e trazidos para melhor compreensão, tor-

nando informação em conhecimento, foram ações que melhor representaram in-

tervenções para o aprendizado sobre o Poder Legislativo, até mesmo numa 

atividade ainda não descrita nos pilares, que foram as propostas de leis para as 

crianças. Entre as propostas que fizeram, destacamos: melhoria na merende esco-

lar, obrigação das crianças serem crianças com todos os direitos descritos no ECA, 

não trabalhar, aprender, não pagar para ter acesso a cultura e lazer. Foram simu-

lações que fizemos, que apesar de muitas coisas já existirem, foram pensadas para 

que os legisladores locais pudessem pensar um pouco mais no que as crianças 
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querem, no que elas desejam. Fizemos aqui várias discussões e que levamos à di-

reção da escola. A turma elegeu seus representantes de sala, e os pleitos são feitos 

pelos estudantes, apresentados aos representantes de sala e levados à direção 

para considerações. São representantes missionários, que empreendem esforços 

para serem ouvidos no espaço escolar.  

6. REGISTROS ICONOGRÁFICOS 
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“EU CIDADÃO”:  

VALORES DEMOCRÁTICOS  
NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 

ELIANE ROSA1 

1. APRESENTAÇÃO 

Desenvolver nos alunos do 2º ano do ensino fundamental de uma escola 

municipal na cidade de Alvorada – RS o convívio em sociedade no segmento de 

sua trajetória escolar, pessoal e social é o principal objetivo deste projeto. 

Mais especificamente será abordado durante a realização do mesmo a am-

pliação de atitudes de interação, de colaboração e de troca de experiências em 

grupos, buscando conscientizar da importância das escolhas e preferências indi-

viduais, fortalecendo os laços de amizade entre os alunos. Estimulando o compa-

nheirismo, a generosidade, a solidariedade, através de momentos coletivos onde 

haja a necessidade de partilhar alimentos, objetos, brinquedos, etc. 

Procurando identificar a diversidade na sociedade, de forma a respeitar e 

tolerar as diferenças conforme seus entendimentos e assimilações adquiridos, 

relembrados e fortalecidos durante a realização do projeto. 

2. A PRÁTICA DE VALORES NA ESCOLA 

Com base no relatório de Jacques Delors (2000) que estabelece como os quatro 

pilares da educação para o século XXI, o aprender a ser, o aprender a conviver, o 

aprender a fazer e o aprender a conhecer, a docência passa agora a dividir o seu 

espaço, antes monopolizado no currículo, com práticas e vivências que concretizam 

e expressam o desenvolvimento das competências pessoais e sociais. 

                                                           
1 E-mail: elianerosa.consultoria@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6384283196094676 
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 A educação em valores que se desenvolve na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas escolas, nas manifestações culturais, nos movimentos 

e organizações socais, é uma questão fundamental da sociedade atual, imersa 

numa rede complexa de situações e fenômenos que exige, a cada dia, interven-

ções sistemáticas e planejadas dos profissionais da educação escolar.  

Entre as diferentes ambiências humanas, a escola tem sido, historicamente, 

a instituição escolhida pelo Estado e pela família, como o melhor lugar para o 

ensino-aprendizagem dos valores, de modo a cumprir, em se tratando de edu-

cação para a vida em sociedade, a finalidade do pleno desenvolvimento do edu-

cando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

mundo do trabalho. 

Sendo assim, caberá às instituições de ensino a missão, por excelência, de 

ensinar valores no âmbito do desenvolvimento moral dos educandos, através da 

seleção de conteúdos e metodologias que favoreçam temas transversais (Justiça, 

Solidariedade, Ética, etc.) presentes em todas as matérias do currículo escolar, 

utilizando-se, para tanto, de projetos interdisciplinares de educação em valores, 

aplicados em contextos determinados, fora e dentro da escola. 

A educação em valores é uma exigência da sociedade atual inserida no 

mundo globalizado e marcado, no início deste século, por tantas mudanças tecno-

lógicas e novos paradigmas políticos, culturais e educacionais, ora debatidos por 

diferentes agentes sociais. Temas como Ecologia, Educação Sexual, Direitos e De-

veres do Cidadão, Ética na Política e na vida pública, a cada dia, são pautas de con-

gressos, seminários, encontros internacionais, nacionais e locais, levando-nos a 

crer que o currículo escolar, sem dúvida, ficou defasado, ou melhor, não conseguiu 

acompanhar a velocidade de transformações do mundo pós-industrial.  

Por estar inserida em determinada comunidade, a escola traz para o seu 

interior os conflitos, as aflições e as mais diversas demandas comunitárias 

que  levam professores, alunos e gestores escolares a criarem espaços, em seus 

projetos pedagógicos,  para que as crianças e adolescentes discutam e opinem 

sobre suas inquietações e aspirações pessoais e coletivas. São exatamente nes-

ses momentos, quando os agentes educacionais criam espaços, ocasiões, fóruns 

para discussão sobre a violência urbana, meio ambiente, paz, família, diversi-

dade cultural, equidade de gênero e sociedade e tecnologias da informação, que 

a educação em valores começa a ser desenhada e vivenciada como processo so-

cial que se desenvolve na escola. 

A educação escolar não se restringe mais, como no passado, a mera transmissão 

de conhecimentos, onde a atividade de ensinar era centrada no professor, detentor 

dos saberes e o aluno, um mero recebedor da matéria. Na sociedade atual, com a am-

pliação das ambiências de formação escolar, o aluno passa a ser o centro do processo 

didático-pedagógico e a educação escolar, agora, entendida como processo de desen-

volvimento físico, intelectual e moral do educando. 
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Mediante o exposto acima apropriar crianças do 2º ano do ensino funda-

mental com valores básicos de cidadania, convivência e articulação entre suas 

experiências de vida, ambiente escolar e comunidade se faz necessário em um 

cenário de descrença política, social e econômica. 

Na apresentação do projeto na escola, alguns colegas se mostraram inte-

ressados em adaptar parte do projeto em suas turmas, a professora da outra 

turma de 2º ano também pensou em adaptar algumas atividades, a direção da 

escola se mostrou aberta ao projeto oferecendo total liberdade para aplicá-lo.  O 

mesmo foi apresentado em uma das formações pedagógicas da Secretaria Mu-

nicipal de Educação, onde colegas de outras escolas solicitaram o material e se 

mostraram interessados em utilizá-lo em suas turmas.  

Em relação aos alunos que participaram efetivamente da aplicação do pro-

jeto, acreditei que através do mesmo seria possível trazê-los a um debate, uma 

conversa de sensibilização do que podemos e o que devemos e o que não pode-

mos e o que não devemos fazer em nosso cotidiano, contribuir para que come-

cem a ter um pensamento mais coletivo e menos egoísta. Ampliar atitudes mais 

positivas de companheirismo, amizade, respeito, ética, capacidade de convivên-

cia, dialogo, igualdade de direitos, justiça, participação social, solidariedade e to-

lerância valorizando suas experiências e procurando realizar uma reflexão em 

suas atitudes positivas ou negativas oferecendo uma oportunidade de desenvol-

vimento mais cidadão e democrático.  

Porque não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a 
disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a 
constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a 
vida? Por que não estabelecer uma “intimidade” entre saberes curriculares fun-
damental aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Por 
que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos do-
minantes pelas áreas pobres? Porque, dirá um educador reacionariamente 
pragmático, a escola não tem nada a ver com isso. A escola não é partido. Ela 
tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes ope-
ram por si mesmos, (FREIRE, 1996, p.30). 

Nesta perspectiva de amplitude de debates e questionamentos se dese-

nhou este projeto, levar a uma pequena proporção de indivíduos ainda peque-

ninos, mas não menos importante a necessidade de se fazer cidadão em todas as 

dimensões que se puder alcançar. 

3. AÇÕES ELABORADAS 

A metodologia utilizada baseou-se na Hora do Conto, da seguinte forma: Ár-

vore Genealógica: eu e minha família, entrevista com a família para montar a ár-

vore, identificação – Eu sou assim... Comunidade: Onde eu moro e minha escola – 
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reconhecimento do lugar onde o aluno mora e a escola. Desenho do lugar que 

mora e da escola. Construção coletiva de palavras e formação de frases referentes 

à escola e a rua onde moram. A Escola que Queremos – Direitos e Deveres. Monta-

gem do leque das potencialidades humanas e roda de conversa. Valores e Relaci-

onamentos: Roda de conversa e atividade sobre Amizade. Educando para a vida – 

Amor. Ler e completar o poema. Palavras Mágicas, combinados e respeito: pintura 

do quadro das palavras mágicas e dos combinados. Reflexão e roda de conversa 

sobre: Generosidade, Honestidade, Responsabilidade e Tolerância – Leitura das 

reflexões apresentadas e roda de conversa com as reflexões dos alunos. O Grande 

Rabanete – dramatização da colheita do rabanete e atividades de interpretação da 

história. O Sanduíche da Dona Maricota – Leitura e montagem do quebra-cabeça 

referente a história e lanche coletivo. Toda Criança tem Direito de Ser Criança. Pin-

tura dos direitos da criança. 

4. RELAÇÃO ENTRE O PODER LEGISLATIVO, COMPROMISSO,  
CAPACIDADE E CONEXÃO 

Talvez a relação entre o Poder Legislativo vinculado ao compromisso, ca-

pacidade e conexão dentro do projeto de aplicação que foi desenvolvido seja o 

elo da sua real intenção. Proporcionar aos alunos e alunas um momento de par-

ticipação e debate sobre o mundo que os cerca, proporcionando um diferencial 

em suas relações com este mesmo mundo. 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 1996) contempla o ensino de 

valores em todas as suas dimensões, através da interdisciplinaridade e temas 

transversais trazendo esse tema vinculado a todos os conteúdos trabalhados em 

sala de aula. O Poder Legislativo foi apresentado a estes alunos ainda tão peque-

nos na forma de análise de como o poder público está diretamente ligado ao seu 

dia-a-dia, a escola só é gratuita no modo de dizer, pois são os impostos pagos por 

todos nós que mantém os serviços públicos a todos e é preciso preservar o patri-

mônio público ele pertence a todos, não devemos depredá-lo, afinal a manutenção 

desvia verba de outros serviços também necessários, conscientizar nossos alunos 

de que os governantes são responsáveis pelo fornecimento de serviços básicos, 

como educação, saúde, transporte, segurança, saneamento básico, demonstrando 

através de exemplos claros onde o dinheiro público é ou deveria ser investido, 

fortalecer a consciência de pessoa enquanto cidadão também responsável por exi-

gir seus direitos e cumprir com seus deveres.   

O compromisso colocado na forma de participar das atividades propostas 

exercendo cada um a sua capacidade educativa dentro e fora da escola influen-

ciando seus familiares, amigos e colegas na construção de saberes necessários 

as práticas educativas, sociais, políticas de forma a ampliar os horizontes de par-

ticipação comunitária dentro da escola e em seu em torno. 
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Os Códigos da Modernidade, apresentados a seguir, enumeram as compe-

tências que serão necessárias para que as pessoas possam enfrentar mais ade-

quadamente os desafios do milênio. 

Domínio da leitura e da escrita: Para se viver e trabalhar na sociedade alta-
mente urbanizada e tecnificada do século XXI, será necessário um domínio 
cada vez maior da leitura e da escrita. As crianças, adolescentes e jovens terão 
de saber comunicar-se usando palavras, números e imagens. Saber ler e es-
crever já não é um simples problema de alfabetização, é um autêntico pro-
blema de sobrevivência. 

Capacidade de fazer cálculos e de resolver problemas: Na vida diária e no trabalho, 
é fundamental saber calcular e resolver problemas. Calcular é fazer contas. Resolver 
problemas é tomar decisões fundamentadas, em todos os domínios da existência 
humana. Na vida social, é necessário dar solução positiva aos problemas e às crises. 
Uma solução é positiva quando produz o bem comum. 

Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações: Na socie-
dade moderna, é fundamental a capacidade de descrever, analisar e comparar fatos 
e situações. Não é possível participar ativamente da vida da sociedade global, se não 
somos capazes de manejar símbolos, signos, dados, códigos e outras formas de ex-
pressão linguística, buscando causas e possíveis consequências, colocando o fato no 
curso dos acontecimentos, dentro da história. 

Capacidade de compreender e atuar em seu entorno social: Compreender o entorno 
social é saber explicar acontecimentos do ambiente onde estamos inseridos. Atuar 
como cidadão é ser capaz de buscar respostas, de solucionar problemas, de operar, 
alterar e modificar o entorno. Significa ser sujeito da história. 

Receber criticamente os meios de comunicação: Um receptor crítico dos 
meios de comunicação é alguém que não se deixa manipular como pessoa, 
como consumidor, como cidadão. Os meios de comunicação produzem e re-
produzem novos saberes, éticas e estilos de vida. Ignorá-los é viver de costas 
para o espírito do nosso tempo. 

Capacidade para localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada: 
Num futuro bem próximo, será impossível ingressar no mercado de trabalho 
sem saber localizar dados, pessoas, experiências e, principalmente, sem saber 
como usar essa informação para resolver problemas. Será necessário consul-
tar rotineiramente – muitas vezes pela internet – bibliotecas, hemerotecas, 
videotecas, centros de informação e documentação, museus, publicações es-
pecializadas etc. 

Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo: Saber associar-se, tra-
balhar e produzir em equipe são capacidades estratégicas para a produtivi-
dade e fundamentais para a democracia. Essas capacidades se formam 
cotidianamente através de um modelo de ensino-aprendizagem autônomo e 
cooperativo, em que o professor é um orientador e um motivador para apren-
dizagem. (SERRÃO; Baleeiro, 1999, p. 381 e 382). 
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As ações previstas contemplaram a participação nas atividades firmando um 

compromisso entre todos os envolvidos na realização das mesmas. A ampliação 

de conhecimentos e habilidades dentro da proposta do projeto envolvendo temas 

transversais de forma lúdica, prazerosa, de fácil compreensão e de abordagem 

simples e direta. Os atores envolvidos, a família e comunidade escolar. O apoio 

esperado poderia ter sido um diferencial na aplicação do projeto, porém o mesmo 

não aconteceu e o projeto seguiu seu curso dentro do previsto contemplando os 

envolvidos que dele decidiram participar. 

5. RELATO FINAL DA APLICAÇÃO DO PROJETO  

Mesmo com a apresentação do projeto na escola e a divulgação entre os 

professores e disponibilização do material, não houve interesse na participação 

da aplicação do mesmo com os demais alunos, assim a aplicação se deu somente 

com uma turma do 2º ano do ensino fundamental. 

As estratégias metodológicas utilizadas foram as seguintes: o projeto em sua 

concepção foi bastante simples, atuando com crianças entre 7 e 8 anos (algumas 

já com 9 anos completos) em lidar com alguns temas de forma mais lúdica ajudou 

no entendimento deles. A Hora do Conto com fábulas e algumas histórias selecio-

nadas que levaram a refletir sobre Valores o tema central do projeto.  

As leituras, rodas de conversas e atividades trouxeram alguns retornos não 

esperados revelarem seus medos, angustias e interesse na participação nos as-

suntos da escola, comunidade e até do município, como forma de divulgarem 

estes conhecimentos para suas famílias (que em muitos casos são muito humil-

des e sem muita instrução). Apresentou-se como um dos pontos mais positivos 

do trabalho.   

Agosto de 2017 inicia o projeto, com leitura e interpretação do texto dos 

101 Dálmatas retirado do livro Coleção Disney, gostaram muito e rendeu uma 

boa conversa em relação ao cuidado que os pais têm com os filhos, falaram dos 

seus medos como de ficarem sozinhos e da proteção da família e da escola, inte-

ressante que alguns incluíram na família o animal de estimação. Iniciamos a 

montagem da árvore genealógica que levaram para terminarem em casa com a 

ajuda da família, devolveram no outro dia e montamos um cartaz. 

Escola e Comunidade, leitura do texto Alice no País das Maravilhas também 

da Coleção Disney (que relata Alice longe de casa) retomamos a conversa sobre 

a família, escola e agora a comunidade (a rua onde moram), falamos do compor-

tamento, dos perigos que existem fora dos ambientes do lar e da escola, relata-

ram que se sentem seguros em casa e na escola, que precisamos evitar a 

violência e agressões, obedecer as regras de convivência e cuidarmos uns dos 

outros. Realizaram desenhos do que gostam na escola (praticamente tudo, não 

falaram do que não gostam), desenhos de coisas boas e ruins da sua rua. 
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Na Semana da Pátria - Trabalhamos questões como a organização política 

(a gratuidade do ensino público) os alunos da rede municipal, ganham material 

escolar no início do ano letivo, mas nesta época do ano já não tem muita coisa, 

na maioria dos casos por falta de cuidado com o material, assim reforçamos que 

nada é totalmente de graça, sai dos impostos que pagamos e que precisam cui-

dar do seu material e das coisas da escola, existe uma "cultura" que está se for-

mando que eles os alunos tem que ganhar tudo, inclusive acham que o professor 

tem obrigação de fornecer lápis e borracha, pois muitos nem isso trazem para a 

aula, mesmo tendo condições de comprar, foi enfatizado que eles (alunos) têm 

o direito à educação de qualidade, mas também, obrigações para com seus estu-

dos. Houve o Desfile de Sete de Setembro no município e a escola participou e 

nessa turma só três alunos desfilaram, nossa escola ganhou pela participação no 

mesmo um passeio da secretaria de educação e neste momento todos quiseram 

participar, porém havia sido esclarecido anteriormente que somente quem des-

filasse iria ao passeio. Assim novamente esbarramos na "cultura" que eu tenho 

direito e quero tudo, mas não tenho obrigação e nem o dever de fazer a minha 

parte. 

Leque das Potencialidades: leitura dos valores e montagem do leque com 

diversas palavras relacionando as potencialidades humanas mais importantes e 

construção coletiva com algumas palavras escolhidas pelos alunos que foram - 

humildade, respeito, trabalho, união e sabedoria. 

Na semana de 20 de Setembro/17, temos as festividades da SEMANA 

FARROUPILHA (data máxima para nós gaúchos). Foram algumas atividades que 

aproveitei para reforçar o que venho trabalhando: cooperação, participação das 

famílias, interesse, utilização correta dos materiais, valorização e respeito 

(nesse caso as tradições do nosso Estado). Culminando no dia 19 de setem-

bro/2017 com formação de Piquetes na escola, com "churrasco" (pão e salsi-

chão), roda de chimarrão, apresentações artísticas e mostra de trabalhos, evento 

aberto a comunidade. 

Educando para a vida: Poesia Amor, Palavras Mágicas, Amizade e Respeito 

em forma de texto e atividades para completar e pintar. Conversamos sobre es-

tas potencialidades e de como podemos colocá-las em pratica.  Levaram algumas 

fábulas para ler (ou alguém da família ler) e na aula seguinte deveriam relatar 

para os colegas o que diziam as fábulas que cada um levou para ler. Alguns alu-

nos relataram as histórias lidas, outros não leram, e alguns eu ajudei na narra-

tiva. Foram muito construtivas as relações que estabeleceram entre as fábulas e 

as práticas que devemos manter ou evitar em nossas vidas. Fazendo uma relação 

coletiva dos principais valores: bondade, justiça, respeito, honestidade, compro-

misso, responsabilidade, humildade, capacidade, tolerância e diversidade. 
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Atividade de retomada do que foi trabalhado até o momento no projeto: 

Família, Escola, Comunidade (sua rua) e os valores como Amor, Amizade, Res-

peito, Honestidade, Responsabilidade, Humildade e Tolerância. Fizeram dese-

nhos e entramos nas Regras de Convivência. 

Dentro das atividades da Semana da Criança, foi incluído as Regras de Con-

vivência com a leitura da história “O Sanduíche da Dona Maricota” e com um 

quebra-cabeça levado para montar em casa, lanche coletivo enfatizando o cui-

dado com os alimentos, a divisão dos mesmos e respeito aos gostos de cada um 

ao final foi reservado um espaço para brincar com jogos e brinquedos com o 

combinado de não haver brigas e de que todos dividissem os brinquedos e o 

espaço da sala de aula. 

Atividades em cópias com textos sobre: Honestidade; Generosidade; Respon-

sabilidade; Tolerância levando a uma atividade sobra diversidade com assuntos 

sobre inclusão e preconceito e desenho de si mesmo com giz de cera cor da pele – 

material especial com cores da pele muito próximas dos diversos tons de pele que 

existem. Incluído Dez (10) Direitos da Criança levado para completar em casa com 

a ajuda da família e construção coletiva de Dez (10) Deveres. 

 Dramatização da história – O Grande Rabanete – e atividades de gramática 

e interpretação para completar. Fortalecer os laços de amizade entre os alunos, 

trabalhando a cooperação na atividade em equipe, compartilhando o alimento 

com companheirismo, generosidade e solidariedade através de um momento 

coletivo, respeitando a participação e estimulando a autoestima. 

Finalizando o projeto com a divisão do Grande Rabanete (substituído por 

pirulito) como forma de agradecimento pela participação e colaboração de to-

dos durante as atividades do projeto, buscando incentivar sempre suas partici-

pações em todas as atividades da escola e no ambiente familiar. 

Roda de conversa sobre o Álbum dos Valores já montado, falaram o que mais 

gostaram e o que não gostaram durante as atividades. De forma geral gostaram do 

trabalho e concordaram que é importante saber sobre os assuntos abordados. 

Durante a realização do projeto foram diversas ações realizadas, individu-

almente, coletivamente e buscando o envolvimento das famílias, as atividades 

só puderam ser realizadas porque os alunos se envolveram, tiveram compro-

misso e responsabilidade em fazê-las e entregá-las, respeitando os prazos com-

binados, atingindo um dos objetivos de desenvolver o compromisso em 

melhorar atitudes, tendo consciência de que sua participação faz a diferença, 

elevando a capacidade de envolvimento, diálogo e reflexão, aprimorando suas 

conexões com a família, escola e comunidade. 

A avaliação se deu na realização de cada atividade, na forma de participa-

ção e confecção das mesmas pelos alunos e no final realizamos uma roda de con-

versa, com feedback do que gostaram e não gostaram no projeto e seu valor na 

construção da cidadania. 
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Acredito que os resultados esperados foram alcançados, pois ouve um for-

talecimento no convívio, interação, colaboração ampliando as amizades e o com-

panheirismo, demonstrando generosidade e respeito às diferenças. 

Todas as atividades levavam a uma reflexão do seu papel enquanto filho (a), 

estudante e como um cidadão em construção no conhecimento de seus direitos e 

deveres a relação com o Poder Legislativo foi abordada de uma forma simples e 

direta, no cuidado e preservação do que é seu, do outro e de todos. Intensificando 

seu direito a uma escola de qualidade (obrigação do Estado), mas também seu de-

ver enquanto aluno de fazer bom uso do que lhe é oferecido como forma de am-

pliar sua visão de mundo e de pessoa participante neste mesmo mundo. 
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DEMOCRACIA, CIDADANIA E POLÍTICA  
NO AMBIENTE ESCOLAR 

GLEICE DE CASTRO PINHEIRO MELLO1

1. APRESENTAÇÃO 

 Este artigo tem como objetivo apresentar a aplicação do projeto “Demo-

cracia, Cidadania e Política no Ambiente Escolar” e assim compreender os pro-

cessos de apropriação do tema que é imprescindível tanto para o 

desenvolvimento pessoal quanto para a convivência social da comunidade esco-

lar, constituindo assim um componente importante para o desenvolvimento de 

um ensino de qualidade. O projeto surgiu da participação no programa “Missão 

Pedagógica no Parlamento”, que reuniu em Brasília por uma semana dois pro-

fessores de cada estado brasileiro, para juntos discutirem soluções para viabili-

zar o ensino da democracia nas escolas públicas. A participação culminou na 

aplicação do projeto na “EMEF Maria Helena Baioco Vasconcelos”, com alunos 

do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, que consistiu em pesquisar com as cri-

anças os conceitos de democracia, cidadania e política além do ato de votar. As 

crianças foram aguçadas a pesquisar os conceitos básicos de cidadania e a partir 

de suas indagações partimos em busca de respostas. Dentre as ações promovi-

das destacamos a iniciação de projeto de pesquisa realizado pelas crianças com 

auxílio do professor, ressaltamos também a observação do trabalho parlamen-

tar tanto quanto os desafios abordados pelo mesmo e as simulações realizadas 

com as crianças. 

O público-alvo foi a comunidade escolar inserida no bairro Serra Dourada 

I, no município da Serra, Espírito Santo, na “EMEF Maria Helena Baioco Vascon-

celos”. A escola atende do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

entre crianças, professores, gestores e pais. 

                                                           
1 E-mail: gleicemichael@gmail.com  
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Os objetivos foram desenvolver valores simples, porém importantes na for-

mação de cidadãos críticos, capazes de intervir na sociedade ao qual estão inse-

ridos de forma consciente; compreender que seu papel como cidadão político 

não se encerra nas urnas; conhecer seus direitos e deveres compreendendo o 

processo político na democracia e o papel dos representantes nos diferentes po-

deres; compreender a importância das leis para convivência em sociedade; co-

nhecer como a distribuição do poder se organiza e funciona em uma sociedade 

democrática; explorar os espaços do povo e para o povo; aprender a respeitar 

opiniões e argumentos diferentes dos seus; valorizar a identidade nacional; dis-

seminar entre outras pessoas os valores aprendidos com a aplicação do projeto; 

entender que somos peças fundamentais da política em sua totalidade. 

2. RELATO DE APLICAÇÃO DO PROJETO “DEMOCRACIA,  
CIDADANIA E POLÍTICA NO AMBIENTE ESCOLAR” 

O projeto foi aplicado em todas as séries do Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais, contemplando do 1º ao 4º ano da “EMEF Maria Helena Baioco Vascon-

celos”, ele surgiu da minha participação em um programa do Governo Federal 

chamado “Missão Pedagógica no Parlamento”, que reuniu em Brasília dois pro-

fessores de cada estado brasileiro, para juntos discutirem soluções para viabili-

zar o ensino da democracia nas escolas de ensino público. 

Inscrevi-me no programa sem grandes expectativas, mas, através de sor-

teio eletrônico fui contemplada a participar da capacitação (primeira etapa an-

tes do curso presencial em Brasília), fui uma das que se destacaram no estado 

do Espírito Santo, conquistando assim a oportunidade de adentrar este “fantás-

tico mundo” do saber que o Missão Pedagógica me proporcionou. 

Foi uma semana intensa de muitas discussões e reconstruções, conhecer 

experiências de professores de todo o Brasil muito contribuiu para meu desen-

volvimento enquanto professora e ser humano. 

O curso nos impulsiona a voltar para nossos convívios sociais, porém com 

uma proposta de intervenção que contemple de acordo com cada realidade en-

volver a comunidade escolar em torno do tema democracia. 

Com muita dedicação alcançamos um grande número de parceiros, dentre 

eles podemos citar os professores (incluindo artes, inglês e educação física), to-

dos os alunos da escola, alguns pais, a gestora da nossa escola, as “tias da lim-

peza” (como são carinhosamente chamadas pelas crianças), a Câmara de 

Vereadores do município da Serra, o setor de comunicação (que entrevistou as 

crianças e fez uma matéria sobre nós), alguns vereadores, assessores e o líder 

da comunidade ao qual a escola está inserida. 

A participação de cada um foi pequena, mas de grande relevância, cada um 

se comprometeu em auxiliar para que o projeto alcançasse êxito. 
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A participação presencial em Brasília proporcionou-me um grande leque de 

possibilidades para que o projeto fosse bem desenvolvido, dentre as estratégias e 

metodologias destaco, o café com prosa, o jogo da política, os 3C’s, o ciclo de apren-

dizagem CAV, Design Thinking, entre brincadeiras, palestras, rodas de conversa, 

questionários de pesquisa, simulações, leitura das revistinhas do Plenarinho (mate-

rial fornecido pelo site do Plenarinho, https://plenarinho.leg.br/), uso do ECA, da Cons-

tituição Federal, produções de textos, desenhos e etc... 

Iniciamos o projeto com um questionário de pesquisa, que foi aplicado para 

todos da escola, a intenção foi saber quais conhecimentos prévios a comunidade 

escolar já possuía em relação ao tema abordado. Após ouvirmos a comunidade o 

projeto foi pensado e repensado, pois foi possível perceber a lacuna existente com 

relação ao tema, (alguns responderam que não se consideram um cidadão por não 

residirem em uma grande cidade e responderam até que não são cidadãos, pois 

não moram em uma cidade e sim na área rural), sendo assim fomos motivados a 

levar a diante o projeto. Fui educada em uma comunidade carente, com professo-

res poucos motivados e com nenhuma informação que me fizesse sentir parte im-

portante de uma sociedade, por isso, o projeto busca mudar a realidade escolar, 

mesmo que a passos curtos, me inspiro nas formações que obtive em Brasília e 

também nas experiências compartilhadas por meus colegas. 

Após aplicação dos questionários iniciamos as ações com mais facilidade, 

pois já sabíamos em parte quais lacunas precisavam ser preenchidas. Como são 

crianças, buscamos uma forma de ensinar bem lúdica, brincando, e foi muito bom.  

Foi levada a proposta para os professores e demais agentes da escola (os 

convidando a embarcar nesta aventura) e a aceitação foi muito boa. Apresenta-

mos o Projeto para os pais fazendo uso de uma das ferramentas trazidas de Bra-

sília chamada café com prosa, também levamos o projeto para a Câmara de 

Vereadores em apresentação na Tribuna livre (local onde a população pode ex-

por suas dúvidas, cobrar ações dos vereadores e também apresentar propostas, 

como eu fiz). 

Fizemos um trabalho com os professores para dar-lhes estratégias e rumos 

a seguir com relação à aplicação do projeto, apresentamos o material do plena-

rinho adquirido pelo site para trabalho em sala de aula, também os presentea-

mos com a lei orgânica do município e a Constituição Federal, no intuito de 

encorajá-los a prosseguir. 

Por acreditar que questões relacionadas à vida real não precisam de divi-

são acadêmica o projeto foi construído de maneira multidisciplinar, com foco 

nos temas, democracia, cidadania e política no ambiente escolar, tendo como 

conexão importantíssima o Poder Legislativo.  

Trabalhamos todas as disciplinas de matemática à geografia com vídeo-

aula, slides, roda de conversas, brincadeiras (como vivo ou morto e o mestre 

mandou para exemplificar o período da ditadura militar ao qual não havia de-

mocracia). Produzimos poemas, textos, cartas aos vereadores, desenhos... 
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Buscamos explorar o tema além dos muros da escola e para isso proporci-

onamos uma visita a Câmara de Vereadores do município da Serra, com pales-

tras direcionadas por procuradores, pela presidenta da Câmara, vereadores e 

com simulação do trabalho parlamentar. Além de conhecer “A Casa do Povo” as 

crianças tiveram a oportunidade de indagar os vereadores sobre o tema estudo, 

além de entregar cartas para eles cobrando algumas melhorias em seus bairros 

e alguns posicionamentos quanto seu trabalho de vereador. Obtivemos um bom 

retorno por parte da Câmara de Vereadores que em seguida nos visitou para 

entregar a devolutiva as cartas que as crianças produziram e também conhecer 

de perto a realidade das crianças. 

Dentre as ações do projeto podemos destacar mais algumas como a confec-

ção do poema “Política Para Crianças? Sim!”, produzido pelo 3º ano B, turma ao 

qual leciono, roda de conversa para conhecer e aprender mais sobre o ECA (Es-

tatuto da Criança e do Adolescente), a Constituição Federal, Lei Orgânica do mu-

nicípio e revistinhas do Plenarinho. 

Sabemos que muitos são os desafios na busca da apropriação do conheci-

mento por parte das crianças de forma que consigam interagir e intervir no meio 

ao qual estão inseridos, sabemos também que o projeto não se encerra nestas 

ações, mas sim que é um projeto para toda a vida e que as crianças irão repro-

duzir seus aprendizados por onde passarem, sendo assim ao final do projeto 

buscamos aplicar novamente questionários como meio de avaliação (fez se ne-

cessário saber até que ponto os envolvidos mudaram com o projeto). 

A devolutiva foi surpreendente, pois nota-se uma mudança de postura nas 

respostas dos envolvidos, quem antes não se considerava um cidadão por não 

morar em uma grande cidade hoje já se considera um ser social com direitos e 

deveres a cumprir, impulsionados inclusive a realizar uma feira cultural aberta 

a toda comunidade para exposição de todos os trabalhos confeccionados du-

rante a aplicação do projeto. 

Com toda certeza é possível perceber em cada detalhe a mudança de com-

portamento de uma grande parte da comunidade escolar, principalmente das 

crianças. 

Conseguimos aguçar a curiosidade deles em busca de respostas, desenvol-

vendo o compromisso de buscar por elas, adquirindo assim novos conhecimen-

tos, habilidades de pensar além dos muros da escola e valores que vão levar para 

toda vida. Essa mudança nota-se em pequenos detalhes, como recolher um pa-

pel do chão dizendo que precisamos cuidar da nossa escola como cidadãos de 

bem, as cartas produzidas por eles, sem que houvesse solicitação dos professo-

res cobrando que os vereadores exerçam seu papel também é uma forma de de-

monstrarem o quanto mudaram, a fala dos pais agradecendo pelo projeto e 

dizendo o quanto seus filhos estão engajados em “mudar o Brasil”. 

Foi possível notar a empolgação e emoção de cada criança em poder parti-

cipar de simulações na Câmara de Vereadores, cada um teve a oportunidade de 
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fazer perguntas e as perguntas foram maravilhosas, tais como (qual é o seu pa-

pel vereador? O que você tem feito para melhorar nosso bairro e nossa escola? 

E etc...). 

Algumas crianças buscaram saber em quem os seus pais votaram na última 

eleição e dizem que vão acompanhar de perto as próximas eleições para garantir 

que seus pais votem com consciência e também cobrem após a votação (fruto da 

conscientização das crianças que envolvem seus pais). 

A conexão com o Poder Legislativo ocorreu em vários momentos, associando 

a democracia, cidadania, política e Poder Legislativo de maneira transversal, en-

volvemos a comunidade escolar tornando-o mais concreto possível, através de 

discussões, simulações, rodas de conversas, visitas a Câmara de Vereadores, par-

ticipação de Tribuna Livre, entre outras ações buscamos favorecer atividades in-

terdisciplinares trabalhando com a realidade da comunidade. 

Hoje eles compreendem que existe um Poder Legislativo e que é deles, por 

eles, e para eles, que somos nós os responsáveis em colocar pessoas capazes de 

nos representar e também que precisamos cobrar após colocá-los no Poder. 

QUADRO 1- CRONOGRAMA DE AÇÕES 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

DATA AÇÃO 

26, 27 e 28 de 
Julho. 

Aplicação de questionário e entrevista com toda comunidade escolar. 

31/07/2017 

 

Apresentação da participação no programa Missão para os professo-
res e demais agentes da escola 

07/08/2017 Apresentação do projeto “Democracia, Cidadania e Política no Ambi-
ente Escolar” na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores do Município 
da Serra. 

14/08/2017 Reunião de pais para apresentação da proposta de trabalho através do 
projeto. 

21, 22 e 23 de 
Agosto. 

Rodas de conversa informal. 

Todo mês de 
Setembro e 

Outubro. 

Trabalhando conceitos com vídeos, slides, jogos, brincadeiras, simula-
ções, discussões, revistas em quadrinhos... 

27, 28 e 29 de 
Setembro 

Visita a Câmara de Vereadores, palestra com pedagoga da Câmara 
(projeto da Câmara chamado “Escola na Câmara”), simulação e acom-
panhamento dos trabalhos legislativos (Todos que fazem parte da es-
cola irão a Câmara, por isso, reservamos três dias para alcançarmos 
um melhor aproveitamento). 
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09/10/2017 Roda de conversa com toda comunidade escolar com a presença do 
líder comunitário e vereadores do município. 

01/11/2017 Aplicação de questionário final 

07/11/2017 Declamando poesia sobre democracia para escola 

07/12/2017 Feira cultural com exposição de todo material produzido durante a 
aplicação do projeto. 

 
3. REGISTROS ICONOGRÁFICOS 

Fig. 1 e 2: Apresentando minha participação no programa Missão Pedagógica no Parlamento 

Fonte: Próprio autor 

 

 

 
 Fig. 3 e 4 (página seguinte): Representando a escola e a comunidade na Tribuna Livre da Câmara de Ve-

readores da Serra. Fonte: Próprio autor 
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Fig. 5: Brincando e aprendendo (Vivo ou morto e o mestre mandou para aprender sobre o período da Di-

tadura Militar no Brasil). 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fig. 6: Discutindo política com as professoras. 
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Figura 7- Conhecendo a Câmara de Vereadores do nosso Município. 

Fonte:http://www.camaraserra.es.gov.br/ 

 

 

 

Fig. 8: Poema produzido pelas crianças 

Fonte: Próprio autor 
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Fig. 9: Cartaz produzido pelas crianças com o poema “política para crianças? sim! 

Fonte: Próprio autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10:Aluno Yuri Bastos em “Um dia como vereador” 

Fonte: Facebook vereador Fábio Duarte 
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CONSTRUINDO DEMOCRACIA  
E MULTIPLICANDO CIDADANIA 

ALESSANDRA SOTO 1

“Apenas quando somos instruídos pela realidade é que pode-
mos mudá-la”. (Bertold Brecht) 

 

1. APRESENTAÇÃO 

A idealização deste projeto vislumbrou o desenvolvimento de uma educação 

orientada para a democracia e para a cidadania e ganhou corpo através do estudo 

de alguns pensamentos do nosso grande educador Paulo Freire, defensor de uma 

existência (e educação) engajada. A afirmação de Freire de que “O mundo não é, o 

mundo está sendo” invoca a nossa responsabilidade subjetiva enquanto agentes 

históricos, sendo assim, não devemos apenas constatar o que acontece neste 

mundo, devemos também intervir, sendo que a forma de intervenção é uma esco-

lha cotidiana. Por este motivo, temos a responsabilidade de falar de cidadania, de-

mocracia, direitos, deveres, leis e política com nossos alunos, eles serão os agentes 

das tão sonhadas mudanças para que nosso país materialize uma verdadeira de-

mocracia cidadã. Acreditamos no caráter libertador da educação para a cidadania, 

bem como no seu potencial de transformação social. Desta forma, o projeto cons-

truindo a democracia e multiplicando a cidadania encoraja os alunos a conhecer 

leis que compõe nosso ordenamento jurídico para que sejam cidadãos conscientes 

dos seus direitos e deveres e, de posse desses conhecimentos, sejam multiplicado-

res dos mesmos junto aos seus pares. Esses jovens cidadãos reconhecerão então 

nas leis instrumentos para a garantia da equidade e da justiça social, bem como 

no papel do legislativo para conquistar as mudanças necessárias para a coletivi-

dade. 

                                                           
1 E-mail: alessandra.hist@gmail.com  
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O Projeto Construindo a Democracia e Multiplicando a Cidadania foi aplicado 

na Escola Estadual Professora Nadir Lessa Tognini, localizada no município de 

Santo André – SP, entre os meses de agosto a novembro de 2017, tendo como pú-

blico alvo todos os alunos da escola (6º ao 9ºano do ensino fundamental e 1ª a 3ª 

séries do ensino médio pertencentes à rede estadual de SP). 

Durante a etapa à distância do programa Missão Pedagógica no Parlamento, 

tivemos a oportunidade de estudar a teoria de diversos autores que atentavam para 

o fato de que cabe aos educadores a tarefa de educar os alunos para a democracia. 

Desta forma, esse projeto pretende colocar cotidianamente em pauta diversas es-

tratégias que visam implementar e fortalecer ideais e valores democráticos junto 

aos alunos, fomentando uma cultura democrática no nosso país. 

Partindo do princípio de que a democracia não é algo acabado e sim uma 

construção cotidiana, o  projeto Construindo a democracia, multiplicando cida-

dania, foi desenvolvido com o objetivo principal de desenvolver e socializar co-

nhecimentos acerca da política, do nosso ordenamento jurídico, de informações 

sobre os meios utilizados para fazer garantir os direitos previstos em lei e enga-

jar os alunos em acompanhar as ações dos nossos representantes eleitos, espe-

cialmente do Poder Legislativo, dando sugestões ou mesmo propondo projetos 

de lei. Para tanto, estudamos sobre a estrutura de divisão dos poderes, usando 

como aliado o Jogo da Política, onde os conceitos construídos e receberam um 

significado através da prática. O instrumento jurídico norteador do projeto é 

nossa Constituição Federal, mas cada sala se especializou em uma lei conforme 

o interesse ou faixa etária (Código de defesa do consumidor, ECA, Código Civil, 

Código Penal, Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, etc.). Os produtos finais 

obtidos foram projetos de leis, cartilhas com orientação sobre as eleições e di-

reitos dos cidadãos e ainda estamos desenvolvendo um blog.  

2. RELATO SOBRE A APLICAÇÃO DURANTE O PROGRAMA MISSÃO 
PEDAGÓGICA 2017 
  

2.1 METODOLOGIA 

Como dito anteriormente, o projeto construindo a democracia e multiplicando 

a cidadania foi desenvolvido em consonância com o desenvolvimento de uma edu-

cação voltada para a construção da cidadania, cuja base teórica foi apresentada du-

rante a etapa de formação à distância através de textos de diversos autores, bem 

como do caderno cidadania presente na sala de aula, fornecido pelo CEFOR du-

rante nosso encontro presencial. Pretendemos desenvolver as práticas pedagógi-

cas para o ensino de democracia através de três elementos, ou dos 3 C’s: 

compromissos, capacidades e conexões democráticas. 
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Para garantir a implementação do primeiro elemento, o compromisso, es-

colhi escutar as opiniões dos alunos sobre os temas e assuntos atrelados à de-

mocracia e à cidadania os quais eles gostariam de desenvolver no decorrer do 

mesmo. Juntos destacamos problemas sociais pelos quais alguns membros da 

comunidade vinham passando, tais como: o fechamento do posto de saúde do 

bairro para uma suposta reforma que, passados alguns meses não tinha iniciado; 

aumento da criminalidade e assaltos nos entornos da escola; a perda do direito 

de receber o bolsa família por alguns alunos; o aumento de famílias em situação 

de vulnerabilidade econômica e social, dentre outras. Também abrimos espaço 

para o debate de temas controversos que geram a motivação para a busca de 

soluções necessárias tais como: o bullying na escola; questões de gênero na es-

cola; respeito mútuo entre professores, funcionários, pais e alunos; desperdício 

de material escolar e proteção ao meio ambiente. 

As capacidades foram desenvolvidas neste processo educativo através da ob-

tenção de novos conhecimentos, novas habilidades e da reflexão sobre a necessi-

dade de adotarmos novos comportamentos frente aos desafios que teríamos pela 

frente. O conhecimento foi teorizado e construído coletivamente durante o pro-

cesso de aplicação do projeto, tendo como temas: a divisão de poderes, atribuição 

de cada poder, agentes participantes de cada poder, as leis que formam nosso or-

denamento jurídico, teorias políticas, etc. Os alunos desenvolveram a habilidade 

de buscar as fontes de informações importantes para a construção da democracia, 

tais como: sites, e-mails, telefones dos nossos representantes políticos, histórico 

dos candidatos, instrumentos que os legislativos das três esferas disponibilizam 

para a consulta da opinião dos cidadãos, consulta de leis das mais diferentes na-

turezas, criação de projetos de leis, dentre outras. Encorajamos que os alunos ado-

tassem novos comportamentos e postura frente aos problemas reais ou fictícios 

buscando soluções que possibilitaram que os mesmos adquirissem competências 

para agir naquele determinado contexto desenvolvendo ainda suas identidades 

cidadãs.  

O estabelecimento de conexões democráticas foi essencial para que os alu-

nos entendessem que para o desenvolvimento de uma cidadania democrática, 

suas ações não poderiam ser individuais, e sim sociais. Para tanto, procuramos 

envolver os alunos em ações comunitárias com a finalidade de valorizar a inte-

ração entre os membros da comunidade escolar: criamos um plano de ação para 

manter a escola limpa e com menos desperdício de recursos; elaboramos ques-

tionários que os alunos aplicaram para saber mais sobre as opiniões dos mem-

bros da comunidade escolar sobre a política, quais as demandas e sugestões de 

melhoria; elaboramos projetos de leis atrelados às demandas; dentre outras. 
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2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO NA ESCOLA  

O primeiro passo dado em direção ao início da aplicação do projeto foi sua 

apresentação junto à comunidade escolar, explicando sobre as etapas que seriam 

seguidas e as metodologias utilizadas. O mote da apresentação do projeto foi 

“Compartilhar vivência e sensibilizar olhares”. A receptividade superou minhas 

expectativas no que tange à maioria dos meus colegas e alunos. Ambos demons-

traram grande entusiasmo para participar e até uma certa ansiedade para darmos 

início à execução do mesmo. No mesmo dia da apresentação junto aos professores, 

vários deles se sensibilizaram com o projeto e passamos a conjecturar as possíveis 

integrações entre os currículos das disciplinas e planejar a abordagem dos temas 

ligados à cidadania, democracia, justiça, leis, representação política, orçamentos, 

dentre outros. Alguns professores não se sentiram motivados ou não consegui-

ram, neste primeiro momento, se enquadrar ou desenvolver uma parceria, mas 

não houve nenhuma resistência. 

Acredito que em ambas apresentações (alunos e professores) delinearam en-

riquecimento ao projeto inicial, pois além da aceitação, recebi um considerável 

número de sugestões para expandir a abrangência do mesmo, potencializando o 

envolvimento da nossa Diretoria de ensino, dos pais, comunidade vizinha e alguns 

vereadores. Foram momentos de reflexão coletiva sobre o projeto onde surgiram 

algumas sugestões passíveis de ser avaliadas coletivamente. 

A apresentação do projeto na escola possibilitou que o mesmo pudesse ga-

nhar mais contornos e que eu pudesse realmente avaliar os pontos que sua apli-

cação terá maior possibilidade de gerar êxito, bem como daqueles que ainda 

carecem de revisão e/ou adequação das estratégias ou no que tange à faixa etária 

a que ele seria desenvolvido. A apresentação quebrou o preconceito que eu tinha 

em relação a grande apatia dos alunos em relação à política. Na semana seguinte 

à apresentação, os alunos espontaneamente pesquisaram sobre a atuação dos 

candidatos em que seus pais votaram, afirmaram ter enviado e-mails para alguns 

vereadores e planejam conhecer a Câmara dos vereadores da cidade. 

Grande parte dos alunos me surpreendeu com o vigor para começar a se 

debruçar sobre nossa Constituição Federal, conhecer as leis que norteiam o 

nosso Ordenamento Jurídico e serem disseminadores dos direitos e deveres, 

bem como dos conhecimentos sobre política, que todo brasileiro deve conhecer 

para exercer plenamente sua cidadania.   

2.3 AGENTES PARTICIPANTES 

O desenvolvimento do projeto foi protagonizado pelos alunos que se engaja-

ram para buscar informações e envolveram seus familiares em quase todas as eta-

pas, seja na aplicação de questionários, visitas de campo que eu sugeri ou ainda no 
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acompanhamento das pesquisas direcionadas. As gestoras da escola apoiaram e de-

ram suporte para a realização de ações importantes para o desenvolvimento do 

mesmo, elas mantiveram contato com a livraria da Câmara para conseguirmos os 

livros tão importantes que eu solicitei, liberaram a utilização irrestrita de todos os 

espaços da escola, tais como sala de leitura, pátio, sala do acessa com computadores, 

sala de audiovisual, divulgaram e recomendaram que os pais e responsáveis parti-

cipassem do projeto e, por fim, proporcionaram a integração se outros projetos que 

estavam sendo desenvolvidos na escola, especialmente o projeto de robótica. Os 

professores foram grandes aliados na aplicação e desenvolvimento do projeto. Eles 

relacionaram as temáticas da cidadania, democracia, política e direito ao conteúdo 

dos seus currículos, especialmente, em Língua portuguesa, leitura e produção de 

textos, matemática, geografia, sociologia, filosofia e leitura e saúde e qualidade de 

vida. 

2.4 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

As primeiras ações de aplicação do projeto foram apresentá-lo para as ges-

toras, demais professores e alunos, com a finalidade de engajar e conseguir o 

maior número de parcerias possível. Assim como descrito no projeto que tive 

que elaborar durante a etapa a distância do programa Missão Pedagógica no 

Parlamento, informei que este projeto representaria uma ampliação na abran-

gência e desenvolvimento do projeto Saber Consumir (sobre o Procon e direitos 

e deveres do consumidor), bem como as etapas que seriam desenvolvidas du-

rante a aplicação do mesmo. Como os envolvidos já tinham uma noção acerca 

das metodologias e ações aplicadas tudo ocorreu tranquilamente nesta etapa. 

Em seguida iniciamos o desenvolvimento de conceitos de cidadania, demo-

cracia, política, ética e leis em rodas de conversas e debates de temas polêmicos 

seguidos de produções de textos conclusivos sobre os assuntos e elaboração de 

cartas que foram enviadas para os alunos dos nossos colegas “missionários 

2017” de diferentes estados brasileiros. 

As revistas do plenarinho chegaram no início de setembro e o conteúdo de-

las (assim como suas atividades) foi um importante aliado na introdução de al-

guns temas aprofundados, como Constituição Federal, leis trabalhistas, trabalho 

infantil, ECA, corrupção, a importância das leis, etc. A leitura delas suscitou uma 

série de debates e instigou grande parte dos alunos a pesquisar sobre os temas 

abordados. Sua linguagem lúdica foi bem assimilada entre os alunos do sexto ao 

oitavo ano, mas os alunos do nono ano e ensino médio perderam o interesse 

pelas mesmas a partir da leitura do segundo título, sob a justificativa que a lin-

guagem era infantil e não para adolescentes. As salas do sexto ano gostaram 
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tanto da linguagem e modelo das histórias em quadrinhos que abraçaram pron-

tamente a minha proposta de desenvolver histórias em quadrinhos sobre as leis 

que estudamos. 

O Jogo da Política sobre o Poder Legislativo foi aplicado em todas as salas do 

ensino fundamental e médio. Sua metodologia representou uma forma surpreen-

dente de aprendizado na prática sobre as leis e o Poder Legislativo e estimularam 

uma série de debates acalorados. O jogo das sete leis propiciou o conhecimento 

das diferentes leis que compõe nosso ordenamento jurídico e a elaboração das 

constituições das cidades possibilitou que eles vivenciassem as atividades desen-

volvidas pelos parlamentares, noções acerca das formalidades para a elaboração 

de leis e fomentou uma série de debates sobre as leis prioritárias para as socieda-

des, desenvolvendo na pratica, o conceito da cidadania. 

Eu estava desenvolvendo o Projeto de Robótica pedagógica e sustentável 

nas turmas de sexto ano e decidi integrar este projeto ao nosso projeto constru-

indo a democracia e multiplicando a cidadania. A matéria estudada no terceiro 

bimestre estava intimamente ligada aos conceitos de democracia, cidadania, po-

lítica e direito: Grécia antiga (berço da democracia) e Roma antiga (Política ro-

mana e direito romano – base do nosso ordenamento jurídico), então 

resolvemos atrelar os dois projetos (do Missão Pedagógica no Parlamento e o da 

Robótica pedagógica). Surgiram então dois projetos para participar da UFABC 

para todos - "Projeto Honestômetro - refletindo sobre ética, cidadania e demo-

cracia", onde os alunos elaboraram robôs de materiais recicláveis que intera-

giam com o público utilizando som, luz e movimento quando as pessoas 

acionavam os botões para responder perguntas pautadas na ética, e o projeto "E 

por falar em democracia... Odorico Paraguaçu, o político brasileiro", que repre-

sentava um marionete conduzido pela mídia e pelo senso ético (anjinho e diabi-

nho), com cenário reproduzindo nosso parlamento federal. Diversas escolas da 

região participaram da competição e os alunos foram avaliados por diversos 

professores da UFABC, que constataram o engajamento deles com o tema. A 

apresentação dos alunos foi tão marcante que o Coordenador do curso de robó-

tica da UFABC citou nossos projetos na cerimônia de encerramento: os alunos 

sentiram-se realizados. Fomos premiados com a medalha de primeiro lugar 

dada a contextualização do tema. 

Atribuindo o merecido destaque à nossa Constituição Federal dada sua im-

portância enquanto base jurídica e de direitos dos cidadãos, passamos a interpre-

tar seu preâmbulo e seus cinco primeiros artigos (incisos e parágrafos). Solicitei 

que eles produzissem textos relatando a importância das regras para a organiza-

ção da nossa sociedade, sobre os princípios norteadores da nossa constituição e a 

importância da nossa carta magna de 1988. No nono ano estamos estudando so-

bre a ditadura militar de 1964, então pautamos nossas discussões também na con-

traposição entre os conceitos de democracia e ditadura. Por fim analisamos as 
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respostas das entrevistas direcionadas e pautadas nos temas do projeto que os 

alunos aplicaram junto aos familiares e conhecidos. 

Ao entrarmos na etapa de finalização do projeto, culminando na elaboração 

de uma “cartilha cidadã”, passei alguns temas para que os alunos escolhessem e 

pesquisassem sobre a legislação pertinente, com a finalidade de orientar o leitor 

sobre direitos e deveres dos cidadãos e direcionando o caminho que ele deve 

seguir caso tenha algum direito desrespeitado (constituir advogados, procurar 

delegacias especializadas, como fazer boletins de ocorrência, Procon, Conselho 

tutelar, etc.). Dentre os temas destacamos os mais abordados: direito de família 

(casamento, divórcio, investigação de paternidade, obrigação de prestar alimen-

tos); direito à saúde e educação; direitos dos idosos, crianças e adolescentes; 

direitos trabalhistas; crimes contra a honra; legislação ambiental; igualdade ra-

cial; maltrato aos animais; etc. 

Finalizamos o projeto com a elaboração de projetos de lei baseados nas “fa-

lhas, lacunas e brechas” presentes nas leis estudadas pautados na importância 

da melhoria da sociedade. Nesta etapa final seguimos as orientações sobre como 

elaborar projetos de leis presentes no site do plenarinho e analisamos os 3 pro-

jetos de lei vencedores do Câmara Mirim 2017. 

3. CONSIDERAÇÕES 

Acredito que o projeto foi desenvolvido em consonância com as dimensões de 

uma ação educativa para a democracia, pois proporcionou aos alunos a aprendizagem 

sobre como eles devem proceder para se fazerem atuantes na vida pública por meio 

de conhecimentos, habilidades e valores. No âmbito da obtenção do conhecimento, o 

projeto proporcionou aos alunos informações e conceitos que envolvem e fundamen-

tam nossa democracia e nosso ordenamento jurídico. A experiência também possibi-

litou que os alunos aprendessem práticas e comportamentos necessários para 

atuarem em um sistema democrático, desenvolvendo habilidades ao fazer perguntas 

pertinentes ao tema, questionamentos, debates, propondo questões para entrevistas, 

criando projetos de leis, etc. Finalmente, desenvolveram valores como: demonstrar 

interesse em assuntos jurídicos, políticos e sociais.  

O projeto procurou proporcionar aos alunos participantes diversificadas ex-

periências positivas de participação cívica democrática que, de acordo com o pen-

samento desenvolvido por Kahne e Westhermer (estudados no início deste 

curso), repercutem no desenvolvimento do compromisso, bem como ao fomento 

do interesse em participar continuamente de questões escolares, sociais ou comu-

nitárias. Houve o desenvolvimento da capacidade de argumentação e elaboração 

de perguntas e questionamentos pertinentes ao tema, bem como na elaboração 

dos projetos de lei nos quais elencaram questões sociais que careciam de uma me-
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lhor regulamentação legal. Podemos dizer que a conexão democrática foi estimu-

lada quando, além da exposição dos conteúdos aos alunos, eles puderam vivencia-

los através das simulações e atividades dinâmicas, o que proporcionou o aprendi-

zado mais significativo. E elaboração das “cartilhas cidadãs” e dos projetos de leis 

proporcionou o envolvimento dos alunos participantes em ações comunitárias, abor-

dando temas engajados e reflexivos. 

Procurei estimular um maior número de conexões democráticas proporci-

onando debates e reflexão sobre temas relevantes para a comunidade, refor-

çando valores e comportamentos compatíveis com um envolvimento cívico 

ativo. Ao se sensibilizarem acerca dos contextos sociais, políticos, econômicos e 

culturais, consequentemente, desenvolveram muitas outras capacidades auxili-

ares para solidificar seus conhecimentos. Acredito que o projeto cumpriu com o 

objetivo de estimular um engajamento civil democrático (compromisso) que re-

percutiu no desenvolvimento da identidade cidadã dos alunos, bem como de 

uma diversificada gama de habilidades. 

4. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Todas as etapas de aplicação do projeto foram pautadas por reiteradas avalia-

ções das ações, até porque podemos dizer que fui audaciosa em elaborar um único 

projeto para aplicar em todas as minhas turmas dos ensinos fundamental e médio. 

Acredito que faz parte do ofício professor a capacidade de adaptar-se constante-

mente às contingências das turmas às quais leciona. Nem tudo que planejamos é 

executado com êxito, afinal lidamos com seres humanos. Muitas das ações previstas 

tiveram que ser reformuladas ou adaptadas de acordo com a receptividade da 

turma em que eu estava aplicando. Podemos citar o fato de que em algumas turmas 

o engajamento para o desenvolvimento do projeto foi muito grande, enquanto que 

em outras, mais apáticas (por característica da sala) eu tive que mudar a abordagem 

ou adaptar o projeto àquela realidade algumas vezes. Também tivemos que alterar 

alguns passos do projeto no ensino médio por conta do número de feriados nos dias 

de aula, pensei em finalizar a execução do projeto junto às mesmas, mas optei por 

finalizar até o final do ano letivo. Orientei que os alunos produzissem um texto re-

flexivo sobre as etapas e conclusão do projeto. A partir daí eu pude avaliar a recep-

tividade e aprendizado obtido 

4.1 BALANÇO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Acredito que em todas as turmas em que o projeto foi finalizado, de uma 

forma geral, os resultados planejados foram alcançados. As atividades proporci-

onaram aos educandos a oportunidade de vivenciar a democracia em seu coti-

diano, atrelando as demandas presentes na realidade social comunitária, e 
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assim agregamos um importante significado para o aprendizado. Acredito que 

envolver coletivamente os alunos nas atividades favorece o desenvolvimento da 

democracia através do processo coletivo de conquistas e aprendizado. O projeto 

desenvolveu noções sobre os direitos e deveres do cidadão aumentando a capa-

cidade de autodeterminação dos agentes pedagógicos, pois o conhecimento das 

leis aumentou o grau de consciência e organização coletiva. 

Os alunos puderam vivenciar os valores democráticos dentro da escola ao 

aprenderem e debaterem sobre as leis e os direitos e deveres do cidadão, passaram 

a zelar para que eles sejam respeitados, reconhecendo nas leis importantes instru-

mentos para a busca da equidade em todas as relações sociais. Ao elaborarem a “car-

tilha cidadã”, sobre os direitos e deveres básicos dos cidadãos, que será distribuída 

para a comunidade, os educandos atuaram como sujeitos ativos na construção do 

conhecimento, através da valorização da sua autonomia e do diálogo entre a reali-

dade da comunidade e os conteúdos estudados. 

As ações estimularam o engajamento dos alunos em se informar e multipli-

car seus conhecimentos junto à comunidade a qual eles estão inseridos, atribu-

indo ainda um caráter significativo para o aprendizado, criando neles um 

sentimento de pertencimento ao sistema democrático. Acredito que cumpri com 

minha responsabilidade de auxiliar os alunos na construção do seu caráter cida-

dão ao assumir a responsabilidade social de multiplicar seus conhecimentos 

junto à comunidade, fortalecendo assim nossa democracia. 

4.2 APRENDIZADO SOBRE O PODER LEGISLATIVO 

Todas as ações norteadoras para o desenvolvimento deste projeto inte-

gram o Poder Legislativo. Na construção dos conhecimentos sobre a democra-

cia, os alunos foram induzidos a se reconhecerem como cidadãos, tendo contato 

com os direitos e deveres intrínsecos ao indivíduo e reconhecendo o protago-

nismo das leis para legitimar todas as relações entre a sociedade e o Estado. Ao 

terem contato com as principais leis que regem nosso país, reconheceram as 

ações do Poder Legislativo na manutenção da ordem nacional, a importância da 

representação política para garantia dos princípios democráticos e o poder de 

mudança para tornar nossa sociedade mais justa.  

O projeto propiciou aos alunos o contato com as leis, conhecimentos acerca 

de proposição de projetos de leis, noções sobre representatividade política e ati-

vidade legislativa. Os alunos foram instigados a multiplicar seus conhecimentos 

junto aos seus pares e, cientes da importância das leis para organizar e tornar a 

sociedade mais justa, fazerem valer seus direitos e nutrirem desejos de mudanças 

naquilo que consideram injusto através do Poder Legislativo. Desta forma, o pro-

jeto teve sua conclusão com a elaboração de projetos de lei para melhorar nossa 



 

 

80 

 

sociedade. Eles conheceram o funcionamento do Poder Legislativo na prática atra-

vés do jogo do legislativo (Jogo da Política) e entenderam o poder de transforma-

ção inerente ao legislador. 

4.3 OS LEGADOS DO PROJETO CONSTRUINDO A DEMOCRACIA E 
MULTIPLICANDO A CIDADANIA 

Com toda certeza a participação no Missão Pedagógica e a aplicação do pro-

jeto tem representado grandes marcos na minha profissão bem como na minha 

vida. A frase de Sócrates, "só sei que nada sei", nunca fez tanto sentido: tenho 

me deparado com infindáveis dúvidas que me mostram quão longa é minha ca-

minhada para evoluir enquanto professora e, principalmente, como ser humano. 

Precisei estudar muito, inclusive aquilo que eu pensava que sabia, isso sem falar 

das dúvidas desafiadoras que os alunos nos trazem. Foi muito gratificante atre-

lar meus conhecimentos obtidos durante minha primeira graduação em Direito 

fomentando o interesse dos meus alunos sobre esses temas tão importantes 

para a edificação de uma sociedade cidadã, consciente dos seus direitos e deve-

res. 

O fato é que o Missão consagrou a experiência espantosa (e desafiadora) de 

comprovar que "há vida fora dos currículos escolares engessados e enfadonhos". 

O aprendizado se tornou cada dia mais significativo e não teve uma única aula 

(de todas as salas do ensino fundamental e do médio que leciono) que o conte-

údo (mesmo que atrelado ao currículo) não foi atrelado à democracia, cidadania, 

política, leis, etc. Desenvolvíamos naturalmente temas como: política, corrup-

ção, democracia ao estudarmos sobre a Roma Antiga, por exemplo. 

O contato que os alunos tiveram com as leis que organizam nossa sociedade 

foi tão impactante que consegui criar um elo fora da sala de aula com muitos 

alunos que passavam desapercebidos no dia a dia. Eles me procuram nos corre-

dores da escola, facebook, WhatsApp, e-mail, etc., para tirar dúvidas sobre em 

que leis ele pode encontrar determinado tema (geralmente ligados ao direito de 

família ou trabalhista para ajudar algum familiar), enfim, eles estão se sentindo 

mais confiantes e empoderados. Observamos também que o rendimento escolar 

melhorou consideravelmente, e isso se deve ao fato de que o aprendizado ga-

nhou enfim um significado e uma aplicabilidade. Todas essas experiências têm 

me feito evoluir profissionalmente, me emocionam e me fazem persistir nesta 

minha missão (que vai além de uma profissão). 
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5. RELATOS DOS ALUNOS PARTICIPANTES 

Tudo sobre leis 

Aluno: Josué dos Reis 

No nosso planeta é sempre bom respeitar as regras, pois se nós desrespei-

tarmos, o mundo fica todo bagunçado, lixo pelo chão, ar poluído, bullying em 

todas as partes, árvores destruídas, pessoas doentes, etc. Por isso temos que res-

peitar as regras, cuidando e protegendo o mundo.  

Tem muita gente que acha as regras chatas, pois é, tem muitas regras que 

são chatas, mas mesmo não gostando temos que cumprir. 

 

Importância das leis 

Aluna: Emillie Karolina 

Por mais que algumas pessoas achem que as leis foram feitas apenas para 

obrigar a fazer coisas que não queremos ou só para mandar na gente, ou não 

servem para nada, na verdade as leis foram criadas para deixar tudo organizado. 

Sem as regras viveríamos em um mundo de anarquia. A constituição Fede-

ral é a maior lei do país, ela dita os direitos e os deveres dos brasileiros e também 

determina o papel do Estado. 

Li na revistinha do Plenarinho que o Brasil já teve 7 constituições federais 

desde nossa independência. 

 

Aluna: Vitória S. Jesus 

No momento em que eu soube do projeto eu pensei que seria algo tedioso 

e desinteressante, mas com o tempo percebi que era algo realmente importante 

e que eu irei usar tudo para o resto da minha vida. Compreendi que para cons-

truirmos uma sociedade justa e igualitária é necessário compartilhar e ter co-

nhecimento sobre os nossos direitos. 

Em relação ao desenvolvimento do projeto, eu achei muito interessante o 

jogo das 7 leis e a atividade em que tínhamos que criar uma constituição para 

nossa cidade. Essas atividades me mostraram o quanto é difícil administrar uma 

cidade e compreendi a importância das leis. 

Com isso tudo, percebi que eu levarei esses conhecimentos por toda a mi-

nha vida e vou sempre procurar saber mais sobre o assunto. 

 

Aluno: Victor V. Ribeiro 

Participar do projeto Construindo a Democracia e Compartilhando a Cida-

dania está sendo uma ótima oportunidade de conhecer muito mais sobre a de-

mocracia do país. Eu soube deste projeto a partir da divulgação da professora 

que nos explicou o que estava envolvido e nos incentivou a se dedicar a ele. Com 

tudo o que já fizemos, eu estou gostando muito do projeto. 
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Com a elaboração dos projetos de lei, jogo do legislativo, a interpretação da 

nossa Constituição Federal e dos direitos sociais, eu pude compreender melhor 

as formas de envolvimento com a política, entender mais sobre os deveres de 

cada um e aprender sobre o processo de criação de uma lei (desde o projeto de 

lei até a aprovação no plenário). 

 

Aluna: Francieli A. Castro 

No início, quando fomos informados que participaríamos do projeto, não 

houve total interesse, mas por apenas saber que a professora acreditava em nós, 

nos comprometemos a dar o nosso melhor. Ao decorrer das aulas começamos a 

nos aprofundar em assuntos como democracia, estudar leis importantes para o 

desenvolvimento da sociedade (incluindo os direitos e deveres). 

Com base nos estudos anteriores, realizamos o jogo do Legislativo, no qual, 

nos foram entregues imagens de lugares aleatórios e deveríamos encontrar pos-

síveis leis e artigos que se encaixariam nelas. Depois foram criadas cidades fic-

tícias e deveríamos criar apenas 10 artigos para a constituição que colocaria a 

cidade em ordem, Em seguida, já com a Constituição federal em mãos pudemos 

interpretá-la oralmente junto a todos e desenvolver pesquisas de acordo com 

alguns temas que foram passados para a elaboração de textos, contendo nossa 

opinião. Por fim, através de todo o estudo do projeto e participação, estamos 

criando um novo projeto de lei que será apresentado para nossos vereadores. 

Com este projeto, pude aprender e ir mais fundo em relação aos direitos 

que temos e que devem ser utilizados sempre que for preciso, especialmente o 

de liberdade de expressão. Assim, pretendo estudar mais sobre leis e tentar pas-

sar informações para aqueles que necessitam, mas não tem conhecimento. 

 

Aluno: Vitor Manoel 

Quando eu soube do projeto achei legal, pois, sinceramente eu não sabia 

muito sobre leis e coisas do tipo. Este projeto me ajudou a saber mais sobre as 

leis e decidir a profissão que eu desejo exercer no futuro. 

O desenvolvimento do projeto foi muito importante para nós; estudamos 

sobre os assuntos e fizemos algumas atividades que ajudaram no conhecimento. 

No jogo do legislativo inventamos uma cidade fictícia e criamos suas leis. 

Quando interpretamos a Constituição e os direitos sociais, pudemos ver que 

dentro da lei existem vários casos do dia a dia que as vezes temos uma noção 

diferente sobre elas. 

Com certeza eu levarei toda essa experiência para minha vida, pois des-

cobri a profissão que eu quero seguir, portanto devo compreender como as 

leis são criadas, como elas são aplicadas e certamente como elas devem ser 

seguidas. 
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6. CONSTITUIÇÃO DA CIDADE DE LISARB 
 

Preâmbulo 

Nós, representantes da cidade de Lisarb, reunidos em Assembleia Munici-

pal Constituinte para instituir uma cidade democrática, destinados a assegurar 

os direitos sociais e individuais, para segurança, saúde e educação, livre de pre-

conceitos e comprometida com a ordem interna e para a solução pacifica dos 

conflitos, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. 

 

Art. 1º Todos são iguais perante a lei, independente da orientação sexual, 

identidade de gênero, raça ou religião. 

I - Ninguém será julgado ou privado dos seus direitos fundamentais por 

motivo de crença religiosa, cor da pele ou religião. 

II- É livre a manifestação dos pensamentos, desde que não seja de forma 

ofensiva ou agressiva, causando lesões corporais ou morais.  

Parágrafo único – A lei punirá qualquer forma de discriminação contra mi-

norias dos cidadãos, independentemente de suas escolhas. 

Art. 2º- A cidade de Lisarb constitui como direitos fundamentais: 

I – Saúde; 

II- Educação; 

III- Liberdade de expressão; 

IV- Pluralismo político; 

V- Transporte público; 

VI- Direito de escolha. 

Parágrafo único – A renda para custear esses direitos sairão dos impostos 

pagos pelos cidadãos. 

Art. 3º - O trânsito em qualquer via municipal aberta à circulação, deve se-

guir o Código sob pena de multa. 

I – Não ultrapassar o limite de velocidade informado nas placas; 

II- Respeitar a sinalização; 

III – Dar preferência aos pedestres. 

Art. 4º Os funcionários públicos que constituíram seus cargos através de 

concursos públicos, deverão seguir o cronograma e as funções importas pelos 

chefes, que deverão defender seus direitos e caso aconteça conflitos, eles deve-

rão ser resolvidos de forma pacífica. 

Art. 5º. Os descumprimentos das leis de segurança e dos direitos básicos 

dos cidadãos serão julgados pela justiça e poderão ser condenados a: 

I – Prisões; 

II- Trabalho comunitário; 

III – Multas; 
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Atr. 6º Agressões físicas e psicológicas serão ser julgadas após a prestação 

de queixas pelas vítimas nas delegacias. Assim que o culpado for identificado ele 

deve ser investigado e punido. 

Art. 7º. Leis ambientais deverão ser respeitadas para a preservação do bem-estar 

na nossa cidade e quem descumpri-la deve ser penalizado com prisão e multa. 

Art. 8º. Os trabalhadores devem ter seus direitos garantidos para obter 

meios dignos de sustentar a família. 

Art. 9º. Os animais devem ser protegidos pela população. Quem for pego 

maltratando animais deverá ser preso e pagará multa para custear o tratamento 

e a alimentação do animal maltratado. 

Art. 10º. O Estatuto da Criança e do Adolescente deverá ser totalmente apli-

cado na nossa cidade para que sejam preservados os direitos das crianças e dos 

adolescentes, dentre eles destacamos: 

I – Estudar; 

II- Brincar; 

III- Alimentar-se com qualidade; 

IV- Saúde pública e de qualidade. 

 
7. REGISTROS ICONOGRÁFICOS 

 

Figura 1 – Jogo das 7 leis. 
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Figura 2 – Apresentação do Projeto na Universidade Federal do ABC. 

 

 

 

Figura 3 – Premiados com primeiro lugar. 

 

 

 
 



 

 

86 

 

 

Figura 4 – Produção de textos 
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Figura 5 - Atividades desenvolvidas pelos alunos durante a aplicação do projeto. 
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CRIAÇÃO DE LEI: A BANANICULTURA COMO 
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DA 

CIDADE DE CORUPÁ/SC 

GISELI DE LORENA1 

1. APRESENTAÇÃO  

A cidade de Corupá localiza-se no planalto norte de Santa Catarina e tem 

como atividade econômica principal a bananicultura, que é fonte de renda para 

muitas famílias, que no modelo de agricultura familiar, dela tiram seu sustento. 

Assim, para aliar o estudo do Poder Legislativo com a realidade da comunidade 

escolar, partindo dos 3 C’S (Capacidade, compromisso e conexão) a iniciativa teve 

como objetivo principal elaborar juntamente com os alunos, um projeto de lei que 

transformasse a bananicultura em patrimônio cultural imaterial da cidade, o qual 

foi entregue à Câmara de Vereadores como uma sugestão ao Legislativo. Tal ideia 

se justifica pelo fato de que a comunidade escolar está diretamente envolvida na 

bananicultura e sente-se orgulhosa por exercer esta atividade.  

O projeto desenvolvido foi chamado de “O Poder Legislativo e a criação de 

lei para transformar a bananicultura em patrimônio cultural imaterial da cidade 

de Corupá/SC”. O Local de execução foi a Escola Municipal de Ensino Fundamen-

tal Francisco Mees, Corupá – SC. O público-alvo foram quatro turmas dos anos 

finais do ensino fundamental da referida escola, abrangendo portanto os dois 

sextos anos, o oitavo e o nono, totalizando aproximadamente 100 alunos. Os ob-

jetivos foram: compreender as funções do Poder Legislativo e sua importância; 

refletir sobre a bananicultura de Corupá/SC como patrimônio cultural imaterial; 

desenvolver com os alunos um projeto de lei para reconhecer esta atividade en-

quanto patrimônio cultural imaterial da cidade de Corupá/SC. 

                                                           
1 E-mail: gi_lorena@yahoo.com.br  
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2. RELATO SOBRE A APLICAÇÃO DO PROJETO DURANTE O MISSÃO 
PEDAGÓGICA 2017 

O projeto que aqui relato é fruto da ideia que tive ainda na primeira fase do 

programa Missão Pedagógica no Parlamento, quando o enviei como uma das ati-

vidades do curso inicial de 30 horas, que possibilitou a ida à Brasília e a aplicação 

durante a segunda fase do Programa.  

A proposta de trabalhar o Poder Legislativo com os alunos, promovendo 

aproximações entre a escola e a Câmara de Vereadores, para que posterior-

mente os alunos fossem capazes de elaborar um projeto de lei que reconhecesse 

como patrimônio cultural imaterial a bananicultura, surgiu por ser esta a prin-

cipal atividade econômica da cidade, na qual trabalham as famílias da comuni-

dade escolar.  

Assim, de modo a valorizar este trabalho e esta cultura, relacionando as 

atividades legislativas com a vivência dos alunos, contemplando os 3 C’s (capa-

cidade, conexão, compromisso), surgiu este projeto. As ações de educação para 

a democracia mais exitosas são aquelas que contemplam os 3 C’s. De acordo com 

Rocha; Oliveira; Rodrigues (2017, p. 6) 

Compromisso é o sentimento de que o assunto que está sendo tratado per-
tence à realidade daqueles que participam da ação, minimizando pensamen-
tos como: “isso não tem nada a ver comigo” ou “isso é muito chato”. Para gerar 
compromisso, uma estratégia é o estudo e análise de problemas sociais e te-
mas controversos, que geram motivação para agir em função de uma mu-
dança considerada necessária. Também podem ser utilizadas a apresentação 
e análise de experiências positivas de participação que sirvam de exemplo 
para novas ações.  

Capacidades são os conhecimentos, habilidades e comportamentos desenvol-
vidos no processo educativo. Para isso, sugere-se envolver os participantes 
em projetos reais a serem executados por eles em seu contexto, de forma que 
aprendam na prática. Mas também é possível trabalhar com simulações e ofi-
cinas práticas que lhes forneçam competências relevantes para agir em deter-
minados contextos, desenvolvendo, assim, uma importante identidade como 
cidadão democrático.  

Conexões democráticas são importantes para que o participante perceba que, 
quando se trata de cidadania democrática, sua ação não é individual, mas sim 
social. Para tanto, é importante envolvê-lo em ações comunitárias nas quais 
possa participar ativamente e com as quais crie uma identificação, valori-
zando as interações entre indivíduos dentro de uma comunidade. 

Deste modo, após realizar as conversas com a equipe gestora, aproveitei o 

momento pós viagem, quando retornei da semana de atividades presenciais do 

Programa, onde a curiosidade dos alunos estava grande para saber o que havia 
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se passado em Brasília. Portanto, no dia 04 de julho de 2017 realizei a apresen-

tação do programa e do projeto para eles, para que tivessem ainda mais forte a 

clareza de que faziam parte do Missão Pedagógica no Parlamento.  

Estes momentos foram muito proveitosos e embora confusos em um pri-

meiro momento, as quatro turmas com as quais trabalhei, de sexto a nono ano, 

se mostraram bastante animadas e toparam encarar comigo este desafio. Senti 

que havia os conquistado e então meu coração se encheu de ânimo para as pró-

ximas etapas, já que os protagonistas do projeto estavam prontos para desem-

penhar seus papeis da melhor maneira possível. 

Além de ter feito a apresentação do projeto na escola, no dia 24 de julho de 

2017, apresentei o projeto e o Programa Missão Pedagógica no Parlamento para 

a Câmara de Vereadores, com o intuito de realizar uma parceria. Estes momentos 

foram muito ricos e proveitosos, pois os vereadores, quase que em sua totalidade 

aceitaram o convite de participar de rodas de conversa na escola, abordando te-

mas como democracia, cidadania e o próprio papel dos vereadores e do Poder Le-

gislativo de modo geral na sociedade. Estas conversas serviram como base para a 

execução do produto final do projeto e todos ficaram bem animados. 

Assim, para que os objetivos fossem alcançados houve a participação de 

vários atores, os quais destaco a seguir: a direção e equipe pedagógica da escola, 

que não mediram esforços para apoiar as ações desenvolvidas, desde o mo-

mento de minha ida à Brasília até o final da aplicação. Os alunos envolvidos nas 

ações que abraçaram a ideia e deram o melhor de si para que pudéssemos ter 

bons resultados, participando ativamente de todas as atividades. Os vereadores 

municipais que também abraçaram a causa e participaram das rodas de con-

versa na escola e estiveram atentos aos resultados do projeto, colocando-se à 

disposição para os auxílios necessários. A Secretaria de Cultura do município 

que contribuiu através da Assessora de Cultura Roseli Siewert, com uma pales-

tra sobre patrimônio cultural imaterial, visando dar suporte ao desenvolvi-

mento do projeto de lei. Associação dos Bananicultores de Corupá, que através 

do presidente Adolar Benke e de sua Diretora Executiva Eliane Cristina Muller 

auxiliaram dando apoio incondicional ao projeto e ainda com a palestra da Eli-

ane sobre a bananicultura de Corupá, também dando suporte à elaboração do 

projeto de lei.  

As ações desenvolvidas no decorrer do projeto foram as seguintes: apresenta-

ção do projeto na escola, para alunos, equipe administrativa, professores e funcio-

nários. Rodas de conversa com os vereadores visando estimular a interação dos 

estudantes com o Poder Legislativo e facilitar o aprendizado sobre a temática de de-

mocracia e cidadania, as quais aconteceram em três momentos: a primeira no dia 

14 de agosto de 2017, no período matutino envolvendo o sexto ano, com os verea-

dores Alaor Duarte e Felipe Rafaeli Rodrigues. A segunda no dia 15 de agosto de 
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2017, no período matutino, envolvendo o oitavo e o nono ano, com a vereadora An-

dressa Fischer e o vereador Wilson Jean Gessner. E por fim a terceira, também no 

dia 15 de agosto de 2017, no período vespertino, com o sexto ano, contando com a 

participação dos vereadores Alceu Moretti, Lairton Muller e Adalberto Maia. Todas 

elas foram muito produtivas, pela interação dos estudantes com os referidos verea-

dores, esclarecendo dúvidas e participando dos temas discutidos. Também houve 

palestra com a Assessora de Cultura do município de Corupá, Roseli Siewert, no dia 

05 de setembro de 2017, com o intuito de aprender sobre patrimônio cultural ima-

terial, bem como palestra com a Diretora Executiva da Associação de Bananicultores 

de Corupá, Eliane Cristina Muller, no dia 11 de setembro de 2017, para abordar a 

temática da bananicultura na cidade, relacionando com os saberes dos alunos, que 

em geral são filhos de bananicultores. Posteriormente houve elaboração de pes-

quisa feita com as famílias dos alunos dos anos finais do ensino fundamental da es-

cola, com o objetivo de integrá-los diretamente ao projeto, visto que o tempo hábil 

não permitiu maiores ações com os mesmos. A aplicação de questionários ocorreu 

no mês de setembro. Por fim houve a escrita do projeto de lei com os alunos, nos 

meses de setembro e outubro, de forma conjunta e articulada entre as turmas, sob 

orientação da professora quanto à estrutura e formato. A apresentação do projeto 

de lei na Câmara ocorreu na sessão do dia 16 de outubro de 2017, contando com 

seis alunos representantes das quatro turmas e de todas as comunidades que a es-

cola abrange, os quais foram escolhidos por meio de votação. Logo após a apresen-

tação do projeto, houve a participação da professora com duas alunas 

representantes no evento que houve na cidade sobre Indicação Geográfica, visto que 

Corupá aguarda a aprovação do selo de banana mais doce do Brasil. Houve convite 

para nossa participação visto que o projeto foi mencionado no evento.  

Estas atividades se relacionam com o compromisso, pelo fato de que o pro-

jeto relacionou a teoria e a prática referentes ao processo legislativo e a partici-

pação comunitária, o que é essencial para a prática da democracia. Além disso, 

levou os alunos a pensarem sobre questões de sua comunidade, envolverem 

seus pais e vizinhos, formando uma ampla rede de sensibilização acerca da im-

portância da participação nas ações políticas e democráticas.  

A atividade abrangeu também a comunidade de maneira direta, ao valo-

rizar um trabalho que além de possibilitar renda, também faz parte da cultura 

e da vivência destas pessoas, pois muitas vezes é transmitida de geração para 

geração.  

O desenvolvimento das ações esteve vinculado ainda com a capacidade, na 

dimensão da construção do conhecimento, visto que o aprendizado sobre o Le-

gislativo e o processo de elaboração de leis esteve aliado a uma temática que 

contemplou a identidade cultural da comunidade escolar, bem como fortaleceu 
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a autonomia dos educandos, efetivamente pondo em prática a dimensão menci-

onada. Além disso, puderam conhecer mais sobre o que realizam em seu dia a 

dia, que por vezes passa a ser apenas rotina.  

Quanto à conexão, ficou muito visível pela participação de todos os atores envol-

vidos no processo, pois a ideia possibilitou a união de diversas pessoas que possuem 

as mesmas intenções, ou seja, a valorização da bananicultura na cidade. 

Analisando a relação dos 3 C’s no projeto, destaco a participação de uma 

aluna do nono ano, chamada Adilene Fossile, que aqui representa os seus colegas. 

Filha de bananicultores ela descreve com emoção o trabalho que exerce e desde o 

início se mostrou muito feliz com a ideia do projeto de lei, o qual ela veio a ler na 

ocasião da sessão da Câmara, no dia 16 de outubro. Além disso, foi muito bonito 

ver a sua participação no evento sobre Indicação Geográfica, no qual o projeto foi 

mencionado, quando todos viram ela falar com amor sobre a atividade que de-

sempenha e ter emocionado os presentes. Sua fala chamou a atenção e fez com 

que fosse convidada a dar uma entrevista para uma pesquisadora com participa-

ção em revistas da ONU. Ela me agradece muito por ter dado a ela esta oportuni-

dade de aprender mais sobre a cultura que ela vive todos os dias, participando de 

eventos e estando diretamente envolvida no processo. Ela sonha em estudar para 

ser técnica agrícola e permanecer na comunidade.  

Este exemplo retrata o compromisso que ela teve ao aceitar fazer parte das 

ações do projeto, as capacidades e conhecimentos que adquiriu ao longo do de-

senvolvimento do mesmo, bem como a conexão desenvolvida entre ela e outras 

pessoas da cidade, envolvidas nas questões da bananicultura.  

Assim como ela, também cito como exemplo inspirador o aluno do oitavo 

ano, chamado Luis Gustavo Hauck, que após ter participado ativamente das 

ações, me contou que deseja ser vereador no futuro. Poderia ainda citar outros 

exemplos, mas estes retratam um pouco do que vivemos com este projeto ao 

longo dos últimos meses.  

A avaliação das ações foi feita de forma oral, em conversas com os alunos, 

buscando seus pareceres sobre as atividades desenvolvidas. Nas ocasiões eles 

apontaram que foi muito interessante participar do projeto, pois se sentiram va-

lorizados enquanto agricultores e puderam aprender que os vereadores não são 

“seres de outro mundo”, ou seja, são membros da comunidade e representantes 

do povo, que podem ser contatados sempre.  

Também ficaram orgulhosos por terem produzido um projeto de lei e con-

tribuído para a valorização da cultura da banana em Corupá. Foi atribuída nota 

aos alunos, referente à participação no desenvolvimento do projeto, tomando 

como base o envolvimento dos mesmos nas ações, sendo que nenhum deles fi-

cou aquém do esperado. A partir do relatado no parágrafo acima, fica visível que 

os resultados esperados foram alcançados, ou seja, houve efetiva aproximação 

dos alunos com o Poder Legislativo, bem como um maior esclarecimento acerca 

de suas funções, além do aprendizado sobre os projetos de lei e sua forma de 
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elaboração, fazendo com estes alunos possam vir futuramente a realizar projeto 

de iniciativa popular na comunidade, para alcançar melhorias para a população.  

Além disso, conforme o esperado houve maior visibilidade da bananicultura 

na cidade, pois o projeto e sua exposição foram citados em várias mídias locais, 

enfatizando a importância do olhar para a bananicultura, que pode contribuir para 

a sua maior valorização. Para os alunos isso é muito importante, já que se sentem 

orgulhosos de fazer parte destas atividades e dela tirarem seu sustento.  

Há ainda que ser mencionado o fato de o projeto de lei ter se transformado 

em projeto de iniciativa popular, por sugestão dos próprios vereadores. Agora 

estão sendo recolhidas as assinaturas e quando atingido o percentual definido 

pela legislação, de 5% dos eleitores municipais, ele será novamente entregue à 

Câmara, que já se prontificou em aprova-lo. Isso é muito gratificante, saber que 

o trabalho desenvolvido proporcionou aos alunos a alegria de terem um projeto 

e quem sabe uma futura lei da cidade, por eles elaborado.  

Conforme o que foi aqui exposto, percebe-se que as ações realizadas esti-

veram diretamente relacionadas ao Poder Legislativo, desde o momento da 

apresentação do projeto na Câmara pela professora, até o momento em que os 

alunos foram ao mesmo local para ler o projeto por eles criado. Assim, como já 

foi mencionado, a parceria com os vereadores foi fundamental, pois caso não 

houvesse adesão as ações teriam que ser redirecionadas.  

Mesmo com as dificuldades que surgiram pelo caminho, como a falta de 

maior tempo para execução das atividades e falta de apoio dos colegas profes-

sores na realização das atividades, tudo deu certo e os objetivos foram alcança-

dos, principalmente pela dedicação e auxílio da equipe gestora e pela motivação 

dos alunos. 

Por fim, cabe ainda mencionar a minha imensa alegria e crescimento pes-

soal e profissional obtidos por meio da participação no programa e pelo desen-

volvimento do projeto. Tem sido incrível colher juntamente com meus alunos os 

frutos deste trabalho maravilhoso. Ao finalizar as ações percebo tamanha evo-

lução obtida ao longo deste semestre e só resta uma palavra para descrever: 

gratidão! 

3. PROJETO DE LEI DESENVOLVIDO PELOS ALUNOS 

Projeto de Lei 

EMENTA: Declara Patrimônio Cultural de natureza imaterial a bananicultura 
no município de Corupá, bem como as comemorações do dia da banana reali-
zadas no município e dá outras providências. 
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Art. 1º - Fica decretado como Patrimônio Cultural de natureza imaterial a ba-
nanicultura no município de Corupá, bem como as comemorações do dia da 
banana realizadas no Município. 

Parágrafo 1º – Entende-se por bananicultura no município a tradição de 
plantar bananas e dela tirar seu sustento, a qual passa de geração em geração, 
bem como os saberes relacionados à produção de produtos derivados da ba-
nana tais como banana passa, bala, chips, cuca, cachaça e fibra da bananeira. 

Parágrafo 2º – Conforme Art. 216 da Constituição Federal, entendem-se por 
patrimônio cultural, os bens de natureza material e imaterial, tomados indivi-
dualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, dentre os 
quais se incluem os modos de fazer ou viver. 

Parágrafo 3º – Em Corupá as comemorações do dia da banana são realizadas 
na semana do dia 21 de agosto, conforme Lei municipal 2.078/12. 

Art. 2º - A Secretaria de Educação e Cultura do Município deverá providenciar 
o que for necessário para a execução da presente Lei. 

Parágrafo Único – deverão ser desenvolvidas nas escolas municipais, ativi-
dades que contemplem como tema a bananicultura em Corupá, de modo a va-
lorizar este importante patrimônio cultural imaterial. 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Corupá, 16 de outubro de 2017. 

Justificativa 

 

A cidade de Corupá, localizada no norte de SC, é a capital catarinense da 

banana, conforme Lei nº 12.472 de 11 de dezembro de 2002. Além disso, solici-

tou em 2016 o selo de indicação geográfica (IG) como a banana mais doce do 

Brasil, para as frutas produzidas na região, que engloba os municípios de Schro-

eder, Corupá, Jaraguá do Sul e São Bento do Sul, após a realização de diversos 

estudos técnicos. 

O slogan "banana de Corupá, doce por natureza" foi criado em 2008 para 

expressar o sabor da fruta produzida com muita dedicação pelas famílias coru-

paenses. Segundo dados da Associação de Bananicultores de Corupá - ASBANCO, 

a cidade produz cerca de 155 mil toneladas de banana por ano, as quais são con-

sumidas no Brasil e em outros países. Mais de 600 famílias vivem desta ativi-

dade, basicamente no modelo de agricultura familiar, tendo as propriedades em 

média 8 hectares. Ao todo seriam 9 milhões de pés de bananeiras em um total 

de 5500 hectares de fruta. 
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A tradição da bananicultura contribui não apenas para a economia, mas 

também para a cultura da cidade, visto que é uma atividade histórica que ultra-

passa gerações e vai sendo passada de pai pra filho. Os jovens, geralmente bus-

cam continuar com a bananicultura, pois a valorizam e consideram como parte 

de suas vidas. 

Por tudo isso, uma lei que reconheça a bananicultura como patrimônio cul-

tural imaterial do município de Corupá irá contribuir de maneira significativa 

para a comunidade de produtores de banana da cidade, bem como para todos os 

demais moradores, que de uma forma ou de outra fazem parte desta história e 

devem também conhecer um pouco mais sobre este cultivo e sua importância. 

Existe a Lei municipal 2078/12, que estabelece o dia 21 de agosto como dia 

da banana, a ser comemorado no município. Também há o Projeto de Lei n. 

0069.0/2017, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que se aprovado, 

visa incluir no calendário de eventos do estado, a Festa Catarinense da Banana, 

em Corupá, a ser comemorada anualmente na terceira semana de agosto. Tais 

legislações são de suma importância, pois as comemorações alusivas ao dia da 

banana visam valorizar esta cultura e tradição, além de reconhecer o trabalho 

dos agricultores que movimentam a economia da cidade. 

A cultura da banana em Corupá é favorecida pelas condições físicas, ou seja, de 

clima e relevo, que colaboram para o sabor da fruta. As raízes históricas desta ativi-

dade no município remetem ao ano de 1897, no qual iniciava-se efetivamente a ba-

nanicultura em Corupá, a qual cresceu com o passar dos anos e foi sendo transmitida 

para as próximas gerações, como ocorre até hoje. Percebe-se amor pela bananicul-

tura, por seu modo de fazer, por sua tradição, a ponto de podermos considerar a 

produção da banana como patrimônio cultural imaterial do município.  

Portanto, registrar este patrimônio em forma de lei, busca sobretudo dar 

visibilidade aos produtores, ao seu trabalho e às suas práticas cotidianas, muitas 

vezes esquecidas pela sociedade. O agricultor de modo geral precisa ser mais 

valorizado, pela importância que possui, sendo responsável por colocar ali-

mento na mesa de muitas famílias. 

Deste modo, reconhecer a cultura da banana em Corupá como patrimônio 

cultural imaterial significa também reconhecer e valorizar a história de vida de 

cada família envolvida na produção desta fruta, ou ainda aquelas que se dedicam 

a outras atividades a partir desta matéria prima, como a fabricação de bananas 

passas com ou sem chocolate, de balas ou chips de banana, ou ainda do artesa-

nato e das biojóias feitas a partir da fibra da bananeira. 

Assim, se percebe a importância deste projeto de lei, não só para os produtores 

da fruta, mas para a comunidade em geral, pois busca-se reconhecer a essência da 

bananicultura na cidade, as memórias, sentimentos, dificuldades e alegrias do bana-

nicultor de Corupá, que permanece firme na atividade, sendo protagonista da eco-

nomia e da cultura da cidade ou mesmo do estado de Santa Catarina. 
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4. DEPOIMENTO DE ALUNA PARTICIPANTE 

“Hoje à tarde, estávamos embalando banana. Quando saiu o caminhão me 

emocionei, pois é um sentimento de dever cumprido. Pondo a mão na cabeça, 

com emoção, vi que minhas mãos estavam sujas... senti que daquelas mãos sai a 

nossa única renda e o orgulho da família inteira, pois há um amor enorme pela 

bananicultura. Lavando as mãos, senti um enorme orgulho em representar a es-

cola, após um dia cansativo e apresentar o projeto de lei que não só me ajudará, 

como também a todos os bananicultores (meus irmãos de raiz). Tenho o prazer, 

orgulho, emoção e amor em dizer: sou bananicultora, filha de bananicultor, tra-

balho na roça e digo: sujo minhas mãos, mas as lavo com imensa alegria em ga-

nhar parabéns por produzir a banana mais doce do Brasil”. (Adilene Fossile 9º 

ano da Escola Francisco Mees). 

5. REGISTROS ICONOGRÁFICOS 

 

Imagem 1: Palestra sobre a bananicultura na cidade 
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Imagem 2: Matéria no jornal local sobre a apresentação do projeto 
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BUSCANDO PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

JOSEFA COSTA NETA E SILVA1 

1. APRESENTAÇÃO 

O projeto “Buscando participação política” aborda temas relacionados à par-

ticipação política, democracia e cidadania com aproveitamento de conteúdos do 

curso Educação para Democracia e o Parlamento, do Programa “Missão Pedagó-

gica no Parlamento” desenvolvido no módulo presencial ocorrido em Brasília, in-

clusive dicas da cartilha “É você que faz política!”, revistas do Plenarinho câmara 

dos deputados, além de outros materiais pertinentes ao tema. 

A perspectiva diante da aplicação do projeto é de que seja despertado nos 

alunos interesse por assuntos de suas comunidades melhorando a capacidade 

de reflexão acerca da realidade ao seu entorno e de que estes se envolvam e sin-

tam o benefício do conhecimento que lhe está sendo proporcionado, observando 

a importância das organizações que lutam por interesses coletivos e de partici-

pação cidadã, que entendam a necessidade de se fazer observância das leis em 

aspectos da vida cotidiana; e também que o corpo docente da escola entre na 

dinâmica do projeto. Nesse sentido, José Moran afirma: 

O conhecimento se dá no processo rico de interação externo e interno [...] A 
integração com pessoas tão diferentes vai - nos mostrando mil formas de per-
ceber, sentir, pensar, agir e interagir. 

A iniciativa fundamenta-se no entendimento de que a participação somente 

se torna efetiva na medida em que os educandos têm a oportunidade de conhecer 

os seus direitos e tomam a consciência dos seus deveres. E de que a educação é o 

caminho para mudanças e a escola é o espaço para o desenvolvimento de ações 

intencionais de formação da consciência crítica e cidadã. 

Entre os motivos que me leva a realizar esse projeto estão: a existência de 

julgamentos precipitados de situações políticas que acontece na comunidade 

                                                           
1 E-mail: josefajc@hotmail.com 
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sem o devido conhecimento dos fatos; dependência da mídia local e nacional; 

falta de conhecimento do legislativo municipal e da Constituição Federal; valo-

rização dos interesses individuais em detrimento dos interesses coletivos, por-

tanto pouca participação coletiva; falta de credibilidade na política e de 

interesse para discutir temas reais locais. 

O projeto “Buscando participação política” foi desenvolvido na Unidade Es-

colar Severiano José de Sousa Lima, na cidade de São Julião, Estado do Piauí. O 

público-alvo foram os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental (provenientes 

das zonas rurais e urbanas), com participação de turmas de 1º ao 8º ano, da pró-

pria escola e de algumas turmas de outras escolas municipais. Docentes da Es-

cola acima referida e de outras escolas municipais. Em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação, pessoal da Câmara Municipal de Vereadores e algumas 

pessoas da comunidade local. O objetivo principal é instrumentalizar os alunos 

de conhecimentos sobre política, democracia e participação cidadã com vistas 

no desenvolvimento de capacidade mais apurada do olhar sobre situações-pro-

blemas de sua própria comunidade. 

2. RELATO SOBRE A APLICAÇÃO DURANTE O MISSÃO PEDAGÓGICA 2017  

As ações realizadas envolveu a Secretária Municipal de Educação Claudete 

Alencar junto a Gestão Municipal do prefeito atual Dr. Jonas de Alencar Bezerra 

no apoio à divulgação e aplicação do projeto, a coordenadora do Ensino Funda-

mental Shirleide Ocília que cedeu espaços nas reuniões pedagógicas, a diretora 

da U.E Severiano José de Sousa Lima, Maria das Graças Silva Lima, a qual favo-

receu momentos de sensibilização com os alunos e de entrega de material aos 

professores, bem como articulou espaços na turma do 9º ano para realização de 

ações do projeto; as professoras do 1º ao 5º ano, que se disponibilizaram a ouvir 

minhas propostas aceitando trabalhar com as revistinhas do plenarinho da câ-

mara dos deputados e incluir livros da coleção Cidadania e democracia no pro-

jeto sacola viajante, e professoras do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental que 

se envolveram com o trabalho em oficinas sobre os valores democráticos além 

de trabalhar o tema da democracia em momento oportuno de suas aulas, de 

forma transversal.  

Envolveu também pessoal da câmara municipal de vereadores que se dis-

ponibilizaram a fornecer algumas informações, principalmente o vereador 

Francisco Neto, o qual nos concedeu entrevista na turma com os alunos, falando-

nos do funcionamento e competência da câmara municipal de vereadores, e dos 

seus projetos, inclusive do projeto que está desenvolvendo para aproximar a es-

cola do legislativo municipal, se disponibilizou em articular a nossa visita à Câ-

mara Municipal de Vereadores e favoreceu a nossa participação com 

apresentação do projeto e de ideias dos alunos colhidas na comunidade. Foi feito 
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contato também com um fotógrafo da cidade para mostrar seu trabalho com fo-

tos de aspectos da comunidade para os alunos, e também com a pessoa da se-

cretaria municipal dos esportes para falar sobre a organização das modalidades 

esportivas e da ligação dos objetivos dos esportes municipais com a participação 

cidadã.  

Os alunos do 9º ano, em cuja turma fiz trabalhos em ano anterior, foram os 

mais envolvidos, desde o início, primeiro para esclarecimentos da proposta do 

projeto, e depois para retomada de atividades anteriores em rodas de conversas, 

leituras sobre política e democracia, aulas-passeio a locais importantes da co-

munidade, amostragem de fotos, observação e entrevista com pessoas de suas 

comunidades rurais e urbanas /fotografias de pontos a partir do olhar de cada 

aluno, e escrita de textos; entrevista com vereador, visita à Câmara Municipal, 

entre outras ações. O que fez surgir diferentes visões de aspectos de suas comu-

nidades que merecem atenção do poder público, conforme fotos anexas. Nos 

momentos de discussões percebeu-se que os alunos interessavam em compre-

ender melhor sobre seus direitos e deveres, chegando a tomar a iniciativa de 

fazer algumas reivindicações em relação ao ambiente escolar, as quais foram co-

lhidas para ser entregues à secretária da educação municipal. 

As principais ações desenvolvidas foram contato com a Secretária Munici-

pal de Educação e obtenção de apoio à divulgação do projeto junto aos profes-

sores da rede municipal de ensino / Divulgação do encontro presencial de 

Brasília e do projeto de aplicação. Contato com a gestora da escola Severiano 

José de Sousa Lima e obtenção de apoio na articulação com docentes em busca 

de espaços para aplicação do projeto / Contato com a coordenadora do Ensino 

Fundamental, participação de reuniões pedagógicas e inclusão do conteúdo “Va-

lores democráticos e de coletividade” junto ao projeto Semeando e cultivando 

valores humanos nas turmas de 6º ao 9º ano / Oficina sobre os valores demo-

cráticos e de coletividade. Mobilização dos mesmos professores para desenvol-

ver temas ligados à política, cidadania, democracia, de forma transversal em 

suas aulas, conforme os recortes que podiam fazer em suas disciplinas. A partir 

daí surgiram outros trabalhos relacionados como Constituições Federal, Esta-

dual, Municipal e Regimento Escolar, Orçamento, encenações de texto da CF, en-

tre outros. Roda de conversa/apresentação do projeto aos alunos do 9º ano; 

reflexão/discussão sobre política e levantamento de opiniões a respeito, e expo-

sição em cartaz / Retomada de trabalho anterior em turma do 9º ano EF a partir 

de textos descritivos sobre paisagem local, aula-passeio ao mesmo local, e es-

crita de texto sobre a mesma paisagem local modificada / Leitura e estudos / 

parcerias com pessoal da comunidade escolar, geral e do legislativo. Amostra-

gem de fotos / Fotografias pelos alunos (acompanhada de texto), de paisagens 

de suas comunidades locais, a partir da sensibilidade de cada um. Encontro pe-

dagógico na escola com gestora e professoras do 1º ao 5º ano para geração de 
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ideias de apoio ao projeto. Divulgação da cartilha “É você que faz Política!” / Uti-

lização das revistas do plenarinho como material de leitura com alunos do 5º ao 

9º ano e por professores do 1º ao 5º ano como material de leitura e desenvolvi-

mento de atividades. Contato com pessoal do legislativo e convite para presta-

ção de informações em entrevistas / Entrevista com vereador / Participação de 

sessão na Câmara dos vereadores. Sugestão e disponibilização de material de 

apoio conforme o interesse de cada um pelos conteúdos a serem trabalhados no 

decorrer do projeto. Reunião escolar com palestras, exposição de fotos e traba-

lhos, encenações, etc. 

3. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

O engajamento do pessoal envolvido com o tema desde o momento em que 

foi proposto o projeto aos professores, gestor e alunos, feito pela conscientização 

da comunidade escolar sobre a necessidade ensino da democracia e o próprio fa-

zer pedagógico nos diversos momentos, contribuiu para o desenvolvimento do 

primeiro C, o Compromisso. O trabalho com os Valores Democráticos e coletivi-

dade em sala de aula, bem como adequação desses temas com os conteúdos das 

séries de forma transversal, oportunizou o aprendizado para a formação de um 

público mais produtivo no futuro. Ao envolver pessoal da comunidade, da câmara 

dos vereadores e da própria comunidade escolar trazendo informações aos estu-

dantes pode-se dizer que houve certo apoio entre os pares e uma conexão com 

pessoas, como forma de despertar os estudantes para o interesse em assuntos li-

gados às leis e às questões coletivas.  

Considerando a ações implementadas, pode-se dizer que a semente foi 

plantada.  Como a diretora da escola tem preocupação com a formação ética dos 

alunos e promove momentos de reflexão de assuntos pertinentes em concentra-

ção na entrada da escola, contribuiu para melhor compreensão dos valores de-

mocráticos. Os professores também ficaram mais despertos para trabalhar 

assuntos ligados ao conhecimento das leis e noções de cidadania, mas ainda ne-

cessitam de mais engajamento no fazer pedagógico coletivo e integrado de 

forma produtiva com vistas a conhecer melhor os educandos e seus anseios, e 

valorizar mais a autonomia dos estudantes por meio do diálogo que reforce a 

curiosidade e criatividade de todos no processo educativo.  Embora o regimento 

escolar tenha sido trabalhado em atividades do projeto, o conselho escolar ne-

cessita de atuação mais efetiva, bem como será necessário envolver mais os pais 

dos alunos nas questões escolares, a fim de que estes tornem- se parceiros da 

escola na educação dos seus filhos. Há, enfim, um caminho a percorrer até que 

haja o verdadeiro engajamento cívico de todos os envolvidos.   

Com base no estudo de Kahne & Westheimer ( 2003, p. 121 ), verifica-se que 
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O que falta atualmente é um compromisso educacional adequado com a de-
mocracia. O que nós precisamos para fazer a democracia funcionar é de edu-
cadores comprometidos com o desenvolvimento dos compromissos, 
capacidades e conexões cívicos de seus alunos e de formuladores de políticas 
educacionais que apoiarão seus esforços. 

Quanto ao meu aprendizado posso dizer que foi uma experiência singular a 

possibilidade de ter tido o contato com a equipe maravilhosa do Cefor, vivenciado o 

módulo presencial em Brasília sob uma metodologia estimuladora, o que despertou 

em mim um grande interesse para colocar em prática alguns projetos que tenho em 

mente para com grupos de pessoas da minha comunidade bem como para continuar 

com algumas possíveis ações desse projeto, entre as quais, participar do plano de 

curso 2018 junto com a coordenação e professores para incluir temas ligados ao en-

sino da democracia e divulgar a capacitação de Brasília e do projeto de aplicação em 

outras escolas, e até mesmo em outros municípios. 

4. DEPOIMENTO DE PARTICIPANTES 

Aluna Edevânia 

Achei bastante interessante o projeto sobre democracia. É muito impor-

tante conhecermos melhor sobre política, nossos direitos e deveres para assim 

nos tornarmos cidadãos mais críticos e atuantes na sociedade buscando sempre 

o melhor para o município em que vivemos. 

 

Professor Reginaldo 

Trabalhar o projeto Democracia na escola foi de suma importância. E muito 

significativo, tanto para mim como para os alunos, que se envolveram e partici-

param ativamente. Com isso faremos com que as escolas possam trabalhar e 

transformar a vida de cada um. Onde se faz necessário o estudo da Constituição 

Federal e demais leis. Os alunos aprenderam mais sobre seus direitos e deveres. 

Pessoalmente falando foi um marco na vida de docente e gratificante no pro-

cesso de aprendizagem dos discentes. Com isso levaremos adiante o tal projeto 

a fim de levantar interesse e conhecimentos do alunado.  

 

Diretora da escola - Maria das Graças 

A Escola Severiano José de Sousa Lima sente-se honrada e privilegiada por 

ter sido contemplada com um projeto ímpar e de fundamental importância para 

a construção de uma sociedade mais informada, conhecedora, crítica e apta mais 

uma vida mais justa e plena. O Projeto do curso de Educação para a democracia 

do Programa Missão pedagógica no parlamento despertou no aluno uma visão 

melhor sobre a comunidade, pois trouxe ampla indagação e busca sobre seus 

direitos e deveres de cidadão. Como também o desejo de saber na teoria e na 
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prática a dinâmica de funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores, que 

tem a função de representa-los. 

 

Secretária da Educação Municipal - Claudete Alencar 

Quero parabenizar à professora Josefa Costa por ser essa pessoa emancipada 

e batalhadora que trouxe novidades do cenário nacional, um projeto grandioso da 

Câmara dos Deputados que trata dos valores, da ética, disciplina e da Constituição 

Federal em suas nuances. Nós brasileiros temos dificuldade de trabalhar com leis, 

portarias e decretos porque o cenário nacional atravessa uma crise constitucional, 

política e um verdadeiro descaso com a ética que nos deixa cabisbaixos. Feliz-

mente fomos surpreendidos com esse projeto que traz à tona a questão desses 

valores, de como ensinar as crianças e adolescentes sobre seus direitos e deveres, 

as leis e de como o cidadão portar com ética e respeito, saber até onde vão as li-

berdades. Levando em conta também a questão do preconceito, já que vivemos 

num país plural, laico e precisamos trabalhar a tolerância, entendimento e res-

peito ao próximo. Esse projeto surgiu como uma surpresa boa para nós da Secre-

taria de Educação e da gestão do prefeito Dr. Jonas. Agradeço à professora Josefa, 

à diretora Maria das Graças, às coordenadoras Evanete e Shirleide, aos professo-

res da rede municipal e alunos da U.E. Severiano José de Sousa Lima. Foi um prazer 

receber esse projeto. 

5. REGISTROS ICONOGRÁFICOS 
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Figura 5 vista parcial aérea São Julião, Estado do Piauí 

 

Perfazendo o sul e parte oeste da paisagem urbana, encontra-se o açude 

São Julião, uma das maravilhas do lugar que faz parte da memória afetiva dos 

filhos da terra, inclusive da minha, visto que nasci e cresci convivendo com essa 

bela paisagem. 

6. AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente ao meu Deus Javé pela sua grandiosidade em per-

mitir a nós seres humanos o conhecimento que nos faz melhores para ajudar 

nosso semelhante. Agradeço à Câmara dos Deputados por promover um curso 

muito importante e proveitoso para nós educadores, às tutoras e orientadoras 

do Cefor pelo empenho e estímulo durante a capacitação presencial. Agradeço à 

Secretária da Educação Municipal Claudete Alencar junto à gestão do prefeito 

Dr. Jonas Alencar pelo apoio à divulgação e aplicação do projeto nas escolas mu-

nicipais, à diretora da U. E. Severiano José de Sousa Lima Maria das Graças pelo 

acolhimento, aos professores que entraram na dinâmica do projeto em suas sa-

las de aula, aos alunos participantes pela atenção, ao vereador Francisco Neto 

junto à Câmara Municipal dos vereadores pela colaboração, e demais pessoas da 

comunidade escolar e geral pelas participações efetivas. Agradeço aos colegas 

missionários pelas dicas. 
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INCLUSÃO PARA A DEMOCRACIA 
PROJETO NENHUM A MENOS 

MARIZE MARQUES DE FREITAS1 

MARIA EUZIMAR NUNES RODRIGUES2 

1. APRESENTAÇÃO 

A Semana da Educação Inclusão na Escola Municipal Maria Viviane Benevi-

des Gouveia, bem como no sistema de ensino da rede pública de Fortaleza, é um 

projeto institucional anual que aborda a inclusão do ponto de vista das crianças 

e adolescentes com necessidades especiais. Este ano, no entanto, teve uma am-

pliação, específica na escola. Após a participação da Supervisora Escolar Marize 

Marques no programa Missão Pedagógica no Parlamento, em Brasília, o projeto 

passa a obter um caráter com mais foco na democracia e na inclusão das dife-

renças, desde credos, etnias e abordagem de gênero. A EM Maria Viviane Bene-

vides Gouveia é uma escola municipal situada no bairro da Vila Manuel Sátiro, 

periferia nas proximidades da saída sul de Fortaleza, que oferece atualmente 

desde a educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental. Compreendida no 

espaço geográfico da região administrativa de Fortaleza da Secretaria Executiva 

Regional 5, caracteriza-se por ser uma escola incrustada em comunidade ca-

rente, com baixo IDH, cercada por violências diversas. O projeto realizado trata-

se de formação cidadã e democrática com vistas a educação para a democracia 

através da inclusão das diferenças, fortalecimento do sentimento de pertença e 

reconhecimento de pares. Constroem-se, assim, laços de afetividade e de res-

peito entre os pares para que a democracia e seus princípios sejam cumpridos 

de fato e de direito, sobretudo o que trata do acatamento da vontade da maioria, 

mas com respeito aos grupos considerados minorias.  

Frente ao grande desafio da atualidade, em garantir o acesso e a perma-

nência efetiva da pessoa com deficiência, ao seu processo de aprendizagem, 

                                                           
1 E-mail: marizemarques180@hotmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7731640103257769  
2 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1055016383943480  
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como também atender em suas necessidades os alunos que demonstram difi-

culdade de serem incluídos por preconceitos, demonstração de agressividades 

entre os alunos, a Escola Municipal Viviane Benevides Gouveia, realizou na Se-

mana de Inclusão um projeto com o tema: Direitos humanos e inclusão de di-

ferentes.  

Mantoan (2003, p. 10) relata que “ as diferenças culturais, sociais, étnicas, 

religiosas, de gênero, enfim, a diversidade humana está sendo cada vez mais des-

velada e destacada e é condição imprescindível para se entender como apren-

demos e como compreendemos o mundo e a nós mesmos” . 

Dessa maneira, em reunião com a equipe organizadora, foram listados sub-

temas que nortearam a elaboração dos títulos de cada palestra, como também 

os nomes de possíveis palestrantes a serem convidados, tendo a agenda sido 

adequada assuas necessidades e disponibilidade de tempo. 

Em seguida, foram distribuídas as turmas em relação aos assuntos a partir 

da verificação da maior incidência de ocorrência de casos de indisciplina regis-

trados na Orientação Escolar e afinidade dos subtemas com as turmas, segundo 

orientação dos professores em relação aos conteúdos e perfil de cada uma. Com-

binou-se que as atividades relacionadas à temática seriam cobradas pelos pro-

fessores em sala de aula. Uma dificuldade detectada foi a ausência de espaços na 

própria escola grandes o suficiente para abrigar todos os alunos para que juntos 

pudessem ter simultaneamente, as mesmas palestras. 

Durante as discussões com o grupo de professores para distribuição dos 

temas entre as turmas identificou-se, pelas conversas travadas na orientação es-

colar, que dentre os principais motivos das brigas e desentendimento dos alu-

nos, o de maior destaque foi o bullying. Os xingamentos de ‘negro’, ‘favelado’, 

ofensivas às meninas, violência verbal e física nos intervalos e mesmo em sala 

de aula eram os registros de maior incidência.  

A escola não pode permanecer ignorando o que se passa ao seu redor nem 

anulando e marginalizando as diferenças nos processos através dos quais forma e 

instrui os alunos. E muito menos desconhecer que aprender implica ser capaz de 

expressar, dos mais variados modos, o que sabemos. Implica representar o mundo 

a partir de nossas origens, de nossos valores e sentimentos (MANTOAN, 2003). 

Sabendo-se que ano a ano, a comunidade escolar do município de Fortaleza 

trabalha a semana de inclusão escolar sempre com o tema: Deficiências e neces-

sidades especiais dos alunos resolveu-se, a partir dessas constatações, abordar 

temas mais necessários para atender a demanda de dificuldades enfrentadas pe-

los alunos no contexto escolar, tais como: alunos com necessidades especiais, 

etnias e condição social; e intolerância Religiosa; questões de gênero – o papel 

da mulher na sociedade; e Bullying. 

A temática assim definida deriva da compreensão da necessidade de dis-

cussão desses temas no ambiente escolar. Entendemos que a sociedade apre-

senta uma pluralidade de realidades sociais que se repetem dentro da escola. Os 
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dilemas enfrentados por homossexuais, negros e demais etnias excluídas, po-

bres, praticantes de religiões excluídas e pessoas que manifestem atitudes 

pouco convencionais para a cultura patriarcal brasileira – mães solteiras, ou mu-

lheres não casadas – a misoginia e outras práticas violentas que se cristalizaram 

na cultura repetem-se na escola sob a forma de falas e atitudes aprendidas e 

vivenciadas pelas crianças e jovens.  

Dessa maneira, BRASIL, 2010, p. 8, destaca que:  

a diversidade na escola comporta a criação de grupos de idênticos, formados 
por alunos que têm uma mesma característica, selecionada para reuni-los e 
separá-los. Ao nos referirmos a uma escola inclusiva como aberta à diversi-
dade, ratificamos o que queremos extinguir com a inclusão escolar, ou seja, 
eliminamos a possibilidade de agrupar alunos e de identificá-los por uma de 
suas características (por exemplo, a deficiência), valorizando alguns em detri-
mento de outros e mantendo escolas comuns e especiais. 

A sociedade precisa mudar e acolher os excluídos. Uma sociedade demo-

crática precisa crescer em conceitos e práticas cidadãs, prevalecendo a vontade 

da maioria, respeitando a vontade das minorias. Portanto, enquanto escola, de-

vemos incentivar as importantes conquistas no campo social dos direitos huma-

nos, na busca por uma sociedade mais justa e democrática, pois  

a capacidade que uma cultura tem de lidar com as heterogeneidades tornou-
se uma espécie de critério de avaliação de seu estágio evolutivo, especial-
mente em tempos de fundamentalismo e intolerâncias de todas as ordens 
como este em que vivemos (BRASIL, 2005). 

Dessa forma, partindo do princípio constitucional da igualdade, a educação é 

para todos, respeitando os direitos e liberdades humanas. O atendimento educa-

cional especializado passa a ser contemplado na escola comum, desde a Constitui-

ção Federal do Brasil de 1988,nos artigos 205 e 208 ainda com algumas restrições, 

desta feita separada da anterior Educação Especial – segregadora. No entanto, so-

mente com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, em 1996, 

consolida-se a inclusão do público escolar com deficiência, assegurando a forma-

ção de professores e a concepção de currículo para esse fim.  

2. ACOLHIDA À PROPOSTA 

Os professores das séries finais do ensino fundamental ouviram atentamente a 

exposição da supervisora sobre a temática e as necessidades identificadas. Um profes-

sor de Geografia envolvido no projeto solicitou pediu para que acrescentássemos a 

subtemática periferias. A partir da temática traçada, definimos os palestrantes, con-

tando, em parte, com o apoio de indicações feitas por componentes da Coordenadoria 

de Especial de Inclusão Racial da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
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Embora possamos reconhecer que a problemática permeia todos os níveis e 

temporalidades das turmas da escola, a técnica de palestras atende com mais im-

pacto às turmas das séries finais do ensino fundamental. Some-se a isso o fato de 

que, ato contínuo, a escola realiza anualmente a semana de inclusão de crianças 

com deficiência. Por regra, os alunos das séries iniciais do ensino fundamental têm 

maior atenção na realização de atividades mais localizadas, escritas, desenhadas.  

Por esse motivo, os professores dessas turmas tiveram a atenção mais de-

dicada da professora do atendimento educacional especializado (AEE). No en-

tanto, as várias atividades coletivas também contemplaram esse grupo, tais 

como acolhidas, falas dos professores para todo o grupo de alunos e professores, 

exposição de vídeos, abertura e encerramento das atividades. 

Entende-se que a escola na perspectiva inclusiva, que respeite as diferen-

ças, sua pedagogia tem discutir e reconstruir as práticas que, até então, têm 

mantido a exclusão por instituírem uma organização dos processos de ensino e 

de aprendizagem incontestáveis, impostos e firmados sobre a possibilidade de 

exclusão dos diferentes, à medida que estes são direcionados para ambientes 

educacionais à parte (BRASIL, 2010).  

Pois, a escola comum se torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos 

alunos diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, 

adotando novas práticas pedagógicas. A adoção de novas práticas, vai depender de 

mudanças que vão além da escola e da sala de aula. Para que essa escola possa se 

concretizar, é patente a necessidade de atualização e desenvolvimento de novos 

conceitos, assim como a redefinição e a aplicação de alternativas e práticas pedagó-

gicas e educacionais compatíveis com a inclusão (BRASI, 2010). 

A participação da Supervisora Escolar desde a formação à distância, pro-

cesso de seleção no Programa Missão Pedagógica no Parlamento - até a conse-

quente formação presencial em Brasília, demanda a finalização do mesmo com 

um projeto de aplicação na escola que contemple educação para a democracia. 

Inicialmente, a pretensão era a de realizar projeto direcionado ao grêmio da Es-

cola Viviane Benevides com vistas à sensibilização para o papel de um grêmio 

estudantil junto à gestão participativa escolar. Dessa forma, empoderar os dire-

tores do grêmio de maneira que fossem multiplicadores das ideias de participa-

ção na execução do Projeto Político e Pedagógico da escola e maior atuação junto 

aos demais alunos. 

No entanto, em função de ter havido greve de professores ao longo do ano 

de 2017 nesta escola e as aulas estarem sendo repostas aos sábados, não haveria 

disponibilidade para realização de nova atividade com participação efetiva dos 

alunos. Quaisquer ausências nas reuniões propostas pela formação já apresen-

tariam déficit ao final, sem o alcance efetivo dos objetivos. Ao mesmo tempo, a 

realização anual da semana de inclusão das deficiências, que estava em vistas de 
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ocorrer, coincidia com os prazos previstos de realização do projeto fruto da for-

mação do Missão Pedagógica. Resolvemos, em conversa com a gestão, realizar-

mos a semana de inclusão contemplando também as diferenças. 

3. METODOLOGIA 

O projeto necessitou de adequação antes da realização da semana de inclu-

são das pessoas com deficiências, orientada pela Secretaria de Educação de For-

taleza, atendendo a inclusão das diferenças proposta pela supervisora. As séries 

iniciais do ensino fundamental abordaram as deficiências e as necessidades es-

peciais. Foram desenvolvidas atividades coletivas nas acolhidas, portanto com 

todos os alunos presentes. Isso implica em participarem também das atividades 

sobre deficiências os alunos das series finais do EF. 

De forma diferenciada, os alunos do ensino fundamental matriculados nas 

turmas de 6º ao 9º anos tiveram abordagem relacionada à inclusão das diferen-

ças, tais como discussões sobre gênero, inclusão racial, tolerância religiosa, e 

discussões sobre o perfil das comunidades periféricas. 

A semana de Inclusão aconteceu no período de 18 a 22 de outubro do pre-

sente ano, a temática esteve assim redefinida: Alunos com necessidades especi-

ais; Etnias e condição social; Intolerância Religiosa; Questões de gênero – o 

papel da mulher na sociedade; Periferia e suas nuances; e Bullying – que per-

meou de forma transversal todos as palestras. 

4. CRONOGRAMA 

Dia 18 – abertura da Semana de Inclusão da EM Maria Viviane Benevides 

Gouveia– Nenhum a Menos. Abordagem: Pessoas com necessidades especiais na 

escola. Palestra - Diferentes, Mas Não Desiguais – Professora Mary Silva – pro-

fessora da EM Maria Viviane Benevides Gouveia. 

Dia 19 – Abordagem - Etnias e condição social. Palestra–Inclusão Racial – 

Sociólogo Cristiano Pereira – Coordenador da Coordenadoria Especial de Inclu-

são Racial da PMF 

Dia 20 – Abordagem - Intolerância Religiosa. Palestra–Convivendo com as 

diferenças Religiosas – Professora Patrícia Pereira de Matos– Educadora na Co-

ordenadoria Especial de Inclusão Racial da PMF. 

Dia 21 – Abordagem - Questões de gênero. Palestra – o papel da mulher na 

sociedade – Professora Iara Ferreira – Técnica da Equipe de Gênero e Sexuali-

dade na Escola da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. 

Dia 22 – Abordagem – Periferia. Palestra - Periferia e suas nuances – Can-

tora, Compositora e Rapper Carolina Rebouças.  
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Buscamos parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza para que, conhe-

cendo o funcionamento das comissões, as turmas mais experientes do turno da 

tarde (8º e 9º anos) pudessem visitar e conhecer não só as dependências da Casa 

do Povo de Fortaleza, bem como ouvir a vereadora que nos acolheu Larissa Gas-

par, que compõe a comissão de direitos humanos, para que falasse sobre a te-

mática, mesmo que de forma resumida, para que pudéssemos fazer o 

fechamento da temática no período da semana. 

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evi-
denciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar al-
ternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no 
debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação 
da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a construção de sistemas 
educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a 
ser repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para 
que todos os estudantes tenham suas especificidades atendidas (BRASIL, 
2008, p.01). 

Dessa forma, demonstramos que as realidades enfrentadas pelos alunos e 

pela sociedade a qual compõem, é contemplada nos meios políticos, cidadãos e 

democráticos como a Câmara dos Vereadores, de forma que são discutidas e deli-

beradas ações legais que norteiam as nossas vidas, que definem direitos e deveres, 

mas, para além deles, a prática da democracia para cada um dos cidadãos. 

5. RESULTADOS 

A realização desse projeto favoreceu reflexões e o diálogos sobre as dife-

renças e sobre o respeito mútuo, desenvolvendo as habilidades sociais no con-

texto escolar. Verificamos também ao longo das discussões com as turmas 

inseridas em cada temática os questionamentos que permeiam as ideias dos alu-

nos sobre cada uma delas. 

Compreende-se que os preconceitos, o machismo aprendido como ‘natural’, 

as práticas que se cristalizam na sociedade, as conformidades, os rótulos que tra-

zemos de casa, do meio em que vivemos, da educação que recebemos, da cultura 

com a qual vivemos e convivemos definem muitas das opiniões que pudemos ou-

vir e discutir com os alunos. Posicionamentos considerados um tanto quanto ma-

chistas, discussões acaloradas sobre a temática feminina, por exemplo, trouxeram 

clareza sobre a Lei Maria da Penha que foi esclarecedor para a maioria das alunas 

e até de professores, mostrando-se muito produtiva.  

Resultados positivos também dessas discussões pôde ser verificada 

quando uma representação de alunas do 7º ano da tarde conversou com o grupo 

gestor da escola para consultar as diretrizes para o Ensino Religioso, pois não 

discordavam da abordagem da professora dessa disciplina. Discorreram sobre 
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algumas falas que consideravam preconceituosas e a abordagem tendo unica-

mente o Cristianismo como foco. Foram convidadas a sentarem com a profes-

sora e o grupo gestor para discutir os conteúdos e as expectativas de 

aprendizagens do ensino fundamental previstas nos documentos da Secretaria 

de Educação de Fortaleza – SME. (FORTALEZA, 2015) 

Lembramos que ao longo do ano até a conclusão deste, passando pelo mês 

de novembro com o Dia da Consciência Negra, a escola permanecerá realizando 

atividades que possibilitem discutir e abordar temáticas que apresentem al-

guma forma de exclusão escolar como também currículo que atenda a todos os 

alunos com a participação efetiva do grêmio escolar. 

6. REGISTROS ICONOGRÁFICOS 

Figura 1 e 2  - Professora Mary Silva 
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Figura 3 - Sociólogo Cristiano Pereira 

 

 

Figura 4 - Educadora Patrícia Pereira 
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http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/31129/conheca-o-historico-da-legislacao-sobre-inclusao/
http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/31129/conheca-o-historico-da-legislacao-sobre-inclusao/
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GAROTAS, GAROTOS E REPRESENTAÇÃO 
POLÍTICA: IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROJETO 

DE EDUCAÇÃO PARA A DEMOCRACIA NA 
CIDADE DE IBIRITÉ/MG 

OTAVIO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA1 

1) APRESENTAÇÃO 

O projeto que será apresentado foi desenvolvido pela Escola Municipal Ma-

ria das Mercês Aguiar, localizada na cidade de Ibirité, com 230 estudantes de 

turmas dos 6º e 9º ano do Ensino Fundamental que possuem idade entre 11 e 

15 anos. O projeto é multidisciplinar e articulou diferentes professores e disci-

plinas que integram o currículo escolar, como: Matemática, História, Língua Por-

tuguesa, Geografia e Educação Física.  

A ideia de realizar práticas pedagógicas de formação política com as crian-

ças e jovens de nossa escola, surgiu a partir da chegada de um grupo novo de 

professores no ano de 2017, admitidos por meio de concurso público, que incomoda-

dos com o contexto histórico clientelista2, assistencialista e patrimonialista da polí-

tica da cidade, resolveram construir um projeto pedagógico que articulasse 

educação para a democracia e representatividade política. 

O objetivo geral desse projeto foi promover e incentivar a participação dos 

estudantes na vida política de suas comunidades e no aperfeiçoamento do sis-

tema democrático-representativo brasileiro. Para o alcance desse objetivo, as 

metas específicas que orientaram nossas ações foram: desenvolver atividades 

relacionadas à construção e elaboração de projetos de leis e políticas públicas; 

                                                           
1 Mestre em Educação e Docência (UFMG), Professor da Rede Municipal de Educação de Ibirité – Escola 

Municipal Maria das Mercês Aguiar. 
2 O clientelismo foi estudado por autores Brasileiros e latino-americanos, por este motivo, pode se observar 

que não é uma relação restrita ao Brasil e sim uma característica social. O debate discorre através de olhares 

e percepções diferentes, quanto a relação patriarcal familiar política e suas ações no município, troca de votos 
por bens públicos que pode ocorrer através das relações por amizade ou familiaridade. (SILVA, 2015). 
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conhecer as casas legislativas e o trabalho desenvolvido por nossos represen-

tantes políticos nos âmbitos municipal, estadual e federal; e ampliar a participa-

ção dos estudantes nas decisões que envolvem nossa escola, comunidade e 

cidade. 

O nosso projeto foi intitulado como “A garotada ocupando a representação 

política na Câmara Mirim” e significou para a educação do município, uma 

grande conquista para área, visto que em tempos anteriores ocorreram inúme-

ros casos de perseguições para aqueles que ousaram lutar contra uma política 

local coronelista e àqueles que se propuseram em politizar a população da ci-

dade, sendo os profissionais da educação os que mais sofreram com essas per-

seguições políticas.  

Entendendo a necessidade de mudanças na política de Ibirité, nas eleições 

municipais de 2016 foi eleita uma nova gestão municipal que significou uma 

ruptura da ocupação da família Pinheiro na gestão da prefeitura local. No dia 30 

de março de 2017, apresentamos o projeto para a Secretaria Municipal de Edu-

cação de Ibirité que se interessou e se prontificou a financiar nossas ações que 

totalizaram o valor aproximado de R$ 45.000,00.  

2) RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O projeto foi estruturado em dois eixos: a formação proporcionada por 

cada professor das disciplinas de Matemáticas, História, Português, Geografia e 

Educação física e, atividades coletivas desenvolvidas com os 230 estudantes das 

turmas do 6º e 9º ano.   

O primeiro eixo foi desenvolvido por cada professor dentro da sala de aula 

durante o primeiro semestre de 2017 (março a junho). Os docentes envolvidos 

no projeto, trabalharam o tema da educação e democracia e representatividade 

política como parte diversificada do currículo escolar, tendo como base as Dire-

trizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL , 2013) e também a 

Constituição Federal 1988 que define em seu art. 205:  “A educação, [como] di-

reito de todos e dever do  Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 2017).  Durante essas atividades os recursos utilizados fórum os que 

estão disponíveis na escola como quadro branco, pincel, xerox, data show, vídeo, 

livro didático, dicionário, jornais e revistas. Foram desenvolvidas práticas peda-

gógicas dentro da sala de aula que envolveram escrita, pesquisas que os estu-

dantes fizeram em casa e principalmente debates e apresentações de trabalho 

sobre os diferentes temas abordados pelos(as) professores(as).  

O segundo eixo a partir do qual foi desenvolvido o projeto “A garotada ocu-

pando a representação política na Câmara Mirim”, ocorreu para além da sala de 
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aula e englobou atividades de campo nas casas legislativas e aulões coletivos re-

alizados com os 230 estudantes no pátio da escola. Nos dias 18 e 19 de abril, 

realizamos visitação de campo na Câmara Municipal dos Vereadores de Ibirité. 

O conjunto de estudantes foi dividido em dois grupos para melhor organização 

da atividade. Ao chegarmos na Câmara fomos recepcionados por funcionários 

que nos encaminharam ao auditório do plenário, os alunos se postaram ao longo 

das cadeiras, e em seguida iniciou-se o cerimonial de recepção dos estudantes, 

com a apresentação do Presidente da Casa e breves discursos dos vereadores 

presentes. Foi realizada uma breve explanação através de um vídeo, sobre as 

atribuições da Câmara dos Vereadores. Em seguida uma funcionária da Câmara 

complementou as explicações dadas no vídeo e apontou certas ações em curso 

na Câmara de Ibirité. Ao final das explanações, foi aberta a sessão de perguntas, 

onde nossos educandos puderam inquirir aos vereadores sobre as mais diferen-

tes temáticas, desde políticas acerca dos animais de rua, salários dos vereadores, 

até questões como o posicionamento dos vereadores acerca das reformas da 

Previdência e Trabalhista, e o papel da Câmara dos deputados no combate a cor-

rupção3. Após a sessão de perguntas dirigidas aos vereadores, a visitação encer-

rou-se e os alunos voltarão para a escola. Essa etapa do projeto, visou a 

familiarização dos estudantes com o papel da Câmara dos vereadores e familia-

rizá-los com a política local e os seus representantes eleitos.  

 
Figura 1- Estudantes e professores na Câmara Municipal 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Ibirité, 2017. 

 

                                                           
3 Mais informações sobre a visitação estão disponíveis em: <https://camaraibirite.mg.gov.br/camara-recebeu-
nestas-terca-18-e-quarta-feira-19-cerca-de-100-estudantes-para-a-13o-edicao-do-camara-mirim/>. 
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Após cada etapa coletiva do projeto o grupo de professores organizou um 

tempo para a reflexão em sala de aula, sobre as experiências vividas pelos educan-

dos. No dia 15 de maio, realizamos uma visitação à Assembleia Legislativa de Mi-

nas Gerais (ALMG) onde fomos recebidos no auditório popular da ALMG pela 

Deputada Marília Campos, presidenta da Comissão de Participação Popular, para 

que os estudantes pudessem debater com a parlamentar sobre o papel dos Depu-

tados Estaduais. A deputada soube interagir muito bem com nossos estudantes e 

professores. Ela convidou os representantes de turmas para participarem de uma 

rodada de apresentações. Falou também um pouco sobre sua trajetória na política 

e sua atuação como deputada, dando grande destaque para a baixa presença das 

mulheres na política representativa.  Após a fala da deputada iniciou-se uma ro-

dada de perguntas realizadas pelos estudantes. Alguns já haviam pré-elaborado 

suas questões, outros, a partir da conversa geradora, construíram outros questio-

namentos e dirigiram eles à Deputada Marília. Tivemos ótimas perguntas, que to-

caram por exemplo em pontos como: a reforma da previdência, participação das 

mulheres na política, como melhorar o policiamento no Estado de Minas Gerais, o 

que os deputados tem feito para combater a crise no Estado, impeachment da pre-

sidenta Dilma Rousseff, tecnologias e controle social e representação dos deputa-

dos diante ao grande número de municípios em Minas Gerais4. Antes e após essa 

atividade buscamos refletir com os estudantes as diferenças entre os poderes le-

gislativos nas diferentes instâncias de representação.  

 
Figura 2- Estudantes e professores na ALMG 

 
 

Fonte: Gabinete Deputada Marília Campos, 2017. 
 

 

                                                           
4 Mais informações disponíveis em <https://www.almg.gov.br/acompanhe/tv_assembleia/videos/index. 
html?idVideo=1148646&cat=1700>.   
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Figura 3 – Estudantes e a Deputada Marília Campos na ALMG 

 

 

 

Fonte: Gabinete Deputada Marília Campos, 2017. 

 

 No dia 22 de maio, realizamos uma primeira assembleia com os estudantes 

para avaliar as ações do projeto até aquele momento. Nessa oportunidade, foi 

um momento de retomar as reflexões sobre as atividades realizadas na Câmara 

Municipal e na ALMG. Identificamos a partir das discussões realizadas a neces-

sidade de incluir dentro do processo de formação atividades específicas relaci-

onadas a representatividade das mulheres na política e relações étnicos-raciais. 

Assim, no dia 26 de maio, convidamos Natália, militante da Marcha Mundial das 

Mulheres para proferir uma aula coletiva sobre “Movimento das Mulheres, Fe-

minismo e Política”, também, solicitamos a ela que debatesse com os estudantes 

a partir de questões levantadas por eles, durante o momento de inscrição para 

falas e perguntas. Natália, apresentou o seu movimento e comentou sobre a si-

tuação da mulher na sociedade. Foi apresentado um vídeo produzido pela pro-

fessora Fabiana, da disciplina de inglês, intitulado de “Descontruindo a Amélia”. 

Nesse vídeo foram tocadas duas músicas: “Aí que saudades de Amélia” e a outra 

da cantora Pitty “Descontruindo a Amélia”. Depois da fala de Natália os estudan-

tes tiveram oportunidade de fazerem perguntas. As questões que mais chama-

ram atenção foram sobre aborto, a mulher no trabalho e a mulher na política. A 

atividade foi muito importante e no dia 10 de junho demos continuidade as dis-
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cussões sobre a situação da mulher na sociedade a partir dos vídeos “Vida Ma-

ria”5 e “Era uma vez outra Maria”6. O que chamou a atenção dos estudantes a 

partir do material áudio visual, foram questões como aborto, estupro, divisão 

sexual do trabalho e gravidez na adolescência. 
 
 

Figura 4 -  Aula coletiva sobre Movimento das Mulheres, Feminismo e Política 

 
 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

  

No dia 01 de junho, convidamos o professor da Universidade Federal de Mi-

nas Gerais, Rodrigo Ednilson, para proferir uma aula coletiva sobre “Negros em 

Movimentos e a política”, onde foram enfatizadas questões sobre as relações ét-

nico- raciais. Rodrigo iniciou sua apresentação falando da mãe África e o pensa-

mento etnocêntrico que temos sobre esse continente, estando geralmente 

associado a coisas negativas. Falou de temas gerais relacionados ao movimento 

negro e trouxe questões do cotidiano presente em novelas, jornais e músicas. De-

pois tivemos um momento de debate onde os estudantes levantaram questões 

como: "Se você fosse branco, se importaria da mesma forma com os problemas 

dos negros"? “Os negros têm cotas porque são tratados como coitadinhos?”. Ro-

drigo falou um pouco sobre sua trajetória de vida e profissional atuando na for-

mação da população negra e indígena. Essa atividade foi enriquecedora e, o 

palestrante, os estudantes e demais professores atribuíram feedbacks positivos 

sobre a atividade pedagógica. Os estudantes demonstraram nesse momento cole-

tivo, um maior amadurecendo sobre assuntos relacionados as ações políticas. 
 

 

 
 

                                                           
5 Filme “Vida Maria” – está disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4>.  
6 Filme “Era uma vez outra Maria” – está disponível em:  < https://www.youtube.com/watch?v=-
ezAQj3G4EY>.>.  

https://www.youtube.com/watch?v=yFpoG_htum4
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Figura 5 – Aula coletiva sobre Negros em Movimentos e a política  

 
 

 
 
 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

No primeiro semestre realizamos visitações à Câmara Municipal Ibirité e 

Assembleia Legislativa de Minas Gerias, como mencionado anteriormente. E no 

segundo semestre, levamos um grupo de 31 estudantes ao Congresso Nacional, 

localizado na cidade de Brasília, para participar do Projeto “Câmara Mirim 

2017” que aconteceu nos dias 19 e 20 de outubro de 2017. Esse projeto consistiu 

em uma assembleia de deputados mirins onde foram discutidos três projetos de 

leis selecionados por meio de concurso realizado pelo Plenarinho da Câmara dos 

Deputados. Participaram dessa atividade aproximadamente 10 escolas de dife-

rentes lugares do Brasil. Nosso projeto foi selecionado para participar após uma 

concorridíssima seleção realizada no início do ano. Os custos da viagem, acomo-

dação e alimentação dos estudantes, foram financiados pela prefeitura de nossa 

cidade, por meio da Secretaria Municipal de Educação.  

Para selecionarmos o grupo de estudantes que participaram da atividade 

no Congresso Nacional, construímos coletivamente com os estudantes, famílias 

e grupo de professores, uma avaliação que contemplou a produção e participa-

ção dos estudantes nas etapas anteriores do projeto. Em geral os critérios de 

avaliação foram: se o estudante é participativo e empenhado, se apresenta um 

bom comportamento, assiduidade na escola, se está em dia com as disciplinas, 

se sabe ouvir os colegas, se possui capacidade de expressão, interesse em polí-

tica e nos temas abordados pelo projeto, se escreveu o projeto de lei realizado 
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na disciplina de português, se participou da visitação na Câmara Municipal, na 

visitação à ALMG, no debate sobre “Movimento das Mulheres, Feminismo e Po-

lítica”, na seção cinema sobre a situação das mulheres na sociedade e no debate 

sobre “Negros em Movimentos e a política”. Para cada critério contemplado o 

estudante obteve um ponto, perfazendo um total de quatorze pontos. O processo 

de seleção ocorreu durante o mês de julho e foram escolhidos 11 estudantes do 

9º ano e 20 estudantes do 6º ano. Houve maior um número de estudantes do 6º 

ano, pois, as vagas foram proporcionais ao número de turmas, sendo, 3 turmas 

de 9º e 6 turmas do 6º que participaram do projeto. Em relação ao perfil dos 

estudantes classificados para representarem a escola como deputadas e depu-

tados mirins, ressaltasse que foi um grupo composto por 22 meninas (71% do 

total) e 9 meninos (29%). Percebesse que durante as atividades do projeto as 

meninas tiveram maior participação e interesse nas atividades sobre educação 

e democracia. Esse fato nos faz questionar o atual sistema político brasileiro e a 

forma como tem se dado a representação política na Câmara dos Deputados, 

onde as mulheres são apenas 51 num total de 513 deputados na atual legisla-

tura, o que representa 9,94%7. Em contrapartida, verificamos no projeto que a 

baixa participação das mulheres no sistema político representativo não é por 

falta de competência, pois, a partir do projeto verificamos que as meninas apre-

sentaram um desempenho acima da média em relação aos meninos. Outro re-

corte a ser enfatizado sobre o perfil do grupo de deputados(as) mirins, é a 

autodeclaração racial. Do total de 31 estudantes classificados, 22 se autodecla-

raram Negros (pretos ou pardos) equivalente a 67,7% e 10 se autodeclararam 

Brancos (brancos ou amarelos)8, 32,3%.  

Visando uma formação com maior aprofundamento a ser ofertada aos estu-

dantes que foram deputados mirins durante o Câmara Mirim 2017, construímos no 

início de agosto a disciplina extracurricular “Transdisciplinaridade e Política”. Essa 

disciplina foi ministrada por todos os professores envolvidos no projeto, sendo uma 

aula por semana e com revezamento dos docentes. Para auxiliar na condução da 

disciplina, foi criado um grupo no aplicativo “WhatsApp” com todos 31 estudantes 

e alguns professores que se disponibilizaram a encaminhar orientações e informa-

ções sobre o andamento do projeto. As aulas aconteceram na sala de vídeo da escola 

apenas para os 31 estudantes selecionados e no horário de estudo disponibilizado 

por cada professor formador da semana. As atividades da disciplina aconteceram 

durante os meses de agosto a outubro e o temas abordados foram: Estatuto da Cri-

ança  e Adolescente; funções do Presidente da Câmara dos Deputados, relator e líder 

                                                           
7 Informações disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/  

noticias-tse/2014/Outubro/eleicoes-2014-numero-de-deputadas-federais-cresce-13-33-em-relacao-a-

2010>. Acessado em 29 out. 2017. 
8 A declaração de cor/raça foi separada em dois grupos: o grupo Branco corresponde as pessoas declaradas 

brancas e amarelas; o grupo Negro corresponde as pessoas declaradas pretas, pardas e indígenas. Fizemos 

essa opção, por considerar, assim como Osório (2009), que há uma proximidade socioeconômica entre os 
componentes de cada grupo. 
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da bancada; Direitos Humanos e crianças e adolescentes, redação para o 9º Con-

curso de Desenho e Redação da CGU – Todo dia é dia de Cidadania; construção de 

ementas ao Projeto de Lei do Plenarinho “Saúde na Escola”; construção de ementas 

ao Projeto de Lei do Plenarinho “Tradução dos documentos de refugiados”; constru-

ção de ementas do Projeto de Lei do Plenarinho “Padronização da data de fabricação 

e validade dos produtos”; análise e construção do discurso parlamentar; e, mobili-

dade e plano geográfico de Brasília.   
 

 

Figura 6 – Momentos da aula – Disciplina Transdisciplinaridade e Política 
 

 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 
 

 

Figura 7 – Momentos da aula – Disciplina Transdisciplinaridade e Política 
 

 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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Entre os dias 4 a 13 de setembro, realizamos na escola o processo eleitoral 

para escolher entre o grupo de deputados mirins, quais seriam os candidatos-

representantes da escola a ocupar os cargos de Presidente da Câmara, líder da 

bancada e relator, durante as atividades do Câmara Mirim 2017. Todo o pro-

cesso eleitoral foi organizado pelos(as) estudantes através de uma comissão 

eleitoral composta por cinco deles. Tivemos o período de inscrição das cha-

pas/partidos, de 28 a 29 de agosto, onde se inscreveram quatro partidos, cada 

um com três representantes (presidente, relator e líder). Durante o período de 

4 a 12 de setembro ocorreram as campanhas dos partidos, onde os estudantes 

fizeram cartazes, panfletos, divulgação em sala para os outros colegas, onde 

também defenderam a candidatura e justificaram o porquê estavam aptos a 

exercerem as referidas funções. Realizamos um debate entre as chapas que foi 

assistido pelos eleitores (os outros estudantes e professores do projeto). O de-

bate foi estruturado da seguinte forma: apresentação das chapas e partidos, per-

guntas a outra chapa e defesa da candidatura. O tema do debate foi sobre as 

funções do Presidente da Câmara, relator e líder da bancada.   

 

Figura 8 – Momentos do debate entre as chapas 

 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

A eleição ocorreu no dia 13 de setembro no período de 7h:50min às 

10h:40min e foram utilizadas urnas emprestadas pelo Tribunal Regional Eleito-

ral (TRE/MG). De um total de 240 eleitores (230 estudantes, 8 professores, di-

retora e vice diretora), obtivemos 218 votantes, 91% do total. O partido 

vencedor foi o “Deputados Mirins Progredindo na Política (DMPP)” liderado por 

Karen Kethally Lopes Couto (Presidenta), Matheus Neves Silva Arão (Líder da 
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Bancada) e Giovana Silva dos Anjos (Relatora), com 79 votos. Em seguida vieram 

os partidos “Lutando por um Brasil Melhor (LPBM)” com 74 votos, “Partido De-

fensor Estudantil Preparatório (PDEP)” com 56 votos e “Deputados Lutando por 

um Brasil Melhor(DLPM)” com 9 votos.  
 

Figura 9 – Votação para escolha do Presidente, Líder e relator 
 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 10 – Apuração dos votos 

 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 
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Com o objetivo de simular uma atividade próxima a que os estudantes iriam 

vivenciar durante o Câmara Mirim 2017, realizamos uma Sessão Mirim na escola no 

dia 05 de outubro e que contou com a participação do Secretário Municipal de Edu-

cação, o Presidente da Câmara dos Vereadores e outros Secretários do Governo Mu-

nicipal. A dinâmica da atividade foi a apresentação de alguns projetos de leis 

elaborados pelos estudantes de nossa escola, prosseguida de debates e avaliação 

dos projetos pelos convidados. A simulação da sessão parlamentar foi presidida pela 

presidenta eleita, Karen Kethally Lopes Couto. Cinco estudantes das turmas do 6º 

ao 9º ano (Mateus, Cristian, Lívia, Deborah e Giovana de Souza) tiveram seus proje-

tos escolhidos pelo grupo de professores para serem lidos durante a sessão. Os te-

mas versaram sobre uso de aparelhos tecnológicos na sala de aula, esporte na 

escola, saúde na escola, acolhimento de animais abandonados e multa em caso de 

maltrato de animais. A mesa foi composta por Expedita - assessora na Secretaria 

Municipal de Educação (SEME), Rafael Calado - Secretário de Municipal de Educa-

ção, Daniel Belmiro – vereador e presidente da Câmara Municipal, Ronaldo – Secre-

tário de Esportes, Deputada Mirim Karen Kethally, Deputado Mirim Mateus Neves, 

Deputado Mirim Cristian Frankilin, Deputada Mirim Lívia Eduarda, e pelas estudan-

tes Giovana de Souza e Deborah Stefany. Os demais estudantes/deputados mirins, 

puderam fazer inscrição para tecer comentários sobre os projetos de leis dos cole-

gas, através da abertura de destaques concedidos pela presidenta da sessão, Karen 

Kethally.  Após a leitura de todos os projetos, a palavra foi concedida aos inscritos 

que usaram a tribuna da casa para se manifestar. Tivemos também a participação 

das professoras Ana Paula e Juliana, que pediram para se inscrever e falar sobre os 

projetos. A atitude das professoras serviu para estimular os estudantes a também 

se inscreverem para falar a opinião deles. Após os comentários dos deputados e pro-

fessores, foi a vez das autoridades presentes se manifestarem sobre os projetos. 

Destaque para a atuação do Secretário Municipal de Educação que acompanhou ati-

vamente a leitura de todos os trabalhos e falou um pouquinho de cada um deles. A 

sessão iniciou-se às 8h:00min e encerrou às 9h:30min. Após a sessão, aconteceu um 

café das(os) deputadas(os) mirins com as autoridades presentes, assim, os estudan-

tes puderam conversar e trocar experiências com os representantes do executivo e 

legislativo municipal. 
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Figura 11 – Sessão Mirim na escola 

 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Figura 12 – Sessão Mirim na escola 
 

 
Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Após um intenso período de atividades, realizamos no dia 18 de outubro 

viagem rumo ao Congresso Nacional9. No primeiro dia de atividades do Câmara 

Mirim 2017, aconteceu a Reunião de Comissão Parlamentar. Nossos estudantes 

                                                           
9 Demais detalhes sobre os preparativos da viagem podem ser acompanhados no documentário produzido 

pela equipe de Comunicação da Prefeitura Municipal de Ibirité: 
< https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldeibirite/videos/364624920656085/>. 
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se encontraram e relacionaram com outras bancadas de deputados mirins de 

escolas e estados diferentes, o que além de demonstrar ser uma atividade com 

alto potencial de aprendizagem político, foi uma rica oportunidade de intercâm-

bio cultural e social. Participamos da Comissão que discutiu o Projeto de Lei “Pa-

dronização da data de fabricação e validade dos produtos”, elaborado pela 

Deputada Mirim Bianca França do estado de Rondônia. Antes de iniciar a reu-

nião, foi realizado um sorteio pela Comissão Organizadora do Câmara Mirim 

2017, para definição dos estudantes que iriam desempenhar as funções de Pre-

sidente(a) da Comissão e Relator. Para a alegria de nossa bancada, a presidenta 

eleita pelo grupo, Deputada Mirim Karen Kethally Lopes Couto foi sorteada para 

presidir os trabalhos da Comissão Parlamentar. Já os trabalhos de relatoria fica-

ram a cargo do Deputado Mirim Adriano Andriole do Colégio Santa Rosa de Bra-

sília/DF.  
 

 

Figura 13 – Karen presidindo a Reunião da Comissão Parlamentar ao lado da autora do projeto de lei, 
Bianca França. 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Para a participação na reunião das Comissões sobre os Projetos de Leis do 

Câmara Mirim 2017, as bancadas participantes do evento elaboram um parecer 

com várias ementas pautando acréscimos ou supressão de partes dos projeto de 

lei. O relator realizou a leitura de cada ementa elaborada pelas bancadas sobre 

o Projeto de Lei elaborado por Bianca França. Após a leitura foi aberto oportu-

nidade pronunciamento para os demais deputados mirins participantes. No de-

correr dos debates, sempre que ocorria alguma dúvida, a autora do projeto, 

Deputada Mirim Bianca França, esclarecia-as para os demais colegas com muita 
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desenvoltura. A deputada, demonstrou grande dedicação durante o processo de 

elaboração do Projeto de Lei, que segundo ela, a ideia surgiu diante a um pro-

blema que vivenciou quando esteve em um supermercado e encontrou dificul-

dades em ajudar uma senhora idosa a verificar a data de validade de alguns 

produtos10. A atividade da comissão foi uma simulação bem real do que ocorre 

no dia a dia do trabalho parlamentar para a construção de pareceres sobre os 

projetos de leis. Ao final do debate, foi construído um relatório final sobre o Pro-

jeto de Lei “Padronização da data de fabricação e validade dos produtos”, que 

após lido e aprovado pela Comissão Parlamentar Mirim, foi apresentado no dia 

seguinte na Sessão Mirim, onde ocorreu a votação para aprovação ou rejeição 

dos três projetos de leis.  
 

 

Figura 14 – Momentos da reunião de Comissão Parlamentar 
 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Assim, como a comissão que participamos, ocorrem outras duas comissões 

referente aos outros dois projetos de lei vencedores do Câmara Mirim 2017, 

“Tradução dos documentos de refugiados” escrito por Caio Vinicius Simas de 

Joinville/SC e “Saúde na escola” de autoria de João Otávio Turatti Barbosa” da 

cidade de Monte Carmelo/MG.  

                                                           
10 Todos os trabalhos da comissão que nossa escola participou, pode ser acompanhado através do link: 
<https://www.youtube.com/watch?v=tTBj2NFA9r8&t=1401s>. 

https://www.youtube.com/watch?v=tTBj2NFA9r8&t=1401s


 

 

132 

 

No segundo dia de atividades do Câmara Mirim (20 de outubro), ocorreu a 

Sessão Mirim, atividade em que os deputados e deputadas mirins presentes vo-

taram a favor ou contra a aprovação dos três projetos de Lei discutidos nas co-

missões. Como diz a comissão organizadora do evento “Quem chegasse à 

Câmara dos Deputados nos dias 19 e 20 de outubro, ia sentir algo diferente no 

ar [...] o ambiente estava todo dominado por cerca de 370 estudantes do 5º ao 

9º ano do ensino fundamental, que vieram do Brasil todo para virarem deputa-

dos mirins por dois dias!” (PLENARINHO, 2017, s/p).  Conforme o sorteio reali-

zado no dia anterior entre os três presidentes(as) das comissões parlamentares, 

a Sessão Mirim foi presidida pelo deputado mirim Guilherme Vargas Puchta e, 

Karen Kethally Lopes Couto, a escolhida pela nossa bancada, ficou como 1º Vice-

Presidenta da Câmara dos Deputados Mirins.  
 

 
Figura 15 – Mesa diretora da Sessão Mirim 

 

 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Antes das votações de cada projeto o relatores realizaram a leitura dos re-

latórios construído em cada comissão. Em seguida a palavra foi concedida aos 

líderes das bancadas, que tiveram até dois minutos para discursarem e indicar 

a posição bancadas sobre os projetos. Após o término do posicionamento dos 

líderes, a palavra foi concedida dos autores dos projetos, que dispuseram de até 

cinco minutos para defende-los, e logo em seguida, encaminhou-se o processo 

final de votação. Toda atividade da Sessão Mirim do dia 20/10, foi acompanhada 

em tempo real via TV Câmara, pelos demais estudantes de nossa escola que não 
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puderam participar das atividades em Brasília.  Para nossa bancada que estava 

em Brasília, chegavam mensagens de outros professores e estudantes, parabe-

nizando e dizendo o quão alegre estavam em ver nossos estudantes represen-

tando nossa escola, cidade e estado. O responsável por discursar em nome dos 

demais deputados mirins da bancada de Ibirité, foi o estudante Mateus Neves 

Silva Arão11. 
 

 
 

Figura 16 – Momentos da Sessão Mirim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

Após o encerramento das atividades do Câmara Mirim 2017, nossos estu-

dantes tiveram a oportunidade de conhecer alguns dos principais pontos turís-

ticos da cidade de Brasília, como os demais setores e bastidores do Congresso 

Nacional, Catedral de Brasília, Ponte do Lago Paranoá, Palácio da Alvorada e 

Torre de TV da cidade.  

 

 
 

                                                           
11 As atividades realizadas na Sessão Mirim, podem ser vistas na íntegra no seguinte endereço:  
< https://www.youtube.com/watch?v=keB8mwLMpgg&t=2513s>. 

https://www.youtube.com/watch?v=keB8mwLMpgg&t=2513s
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Figura 17 – Momentos durante as atividades em Brasília 

 

 

Fonte: Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, 2017. 

 

No dia 26 de outubro realizamos uma assembleia geral do projeto na escola 

com todos os estudantes das turmas do 6º e 9º ano, para uma avaliação das ati-

vidades de Brasília e para também proporcionar aos demais estudantes que não 

participaram da atividade, um feedback a partir dos próprios pares sobre como 

foi a experiência vivida durante o Câmara Mirim 2017. 

Ao longo das atividades desenvolvidas no projeto e que aqui foram reladas, 

ocorreram reuniões mensais com o grupo de professores para a avaliar e moni-

torar as práticas pedagógicas desenvolvidas. Essas reuniões além de proporcio-

narem a oportunidade de avaliar conjuntamente o desempenho de nossos 

estudantes, significaram para nós professores um rico momento de formação. O 

encerramento das ações de nosso projeto no aconteceram no dia 10 de dezem-

bro de 2017, momento em que os estudantes receberam certificados de partici-

pação nas nossas ações de educação para democracia. Como forma de avaliar 

também as nossas ações, construímos um livro com textos escritos por profes-

sores e estudantes sobre as atividades e impacto do projeto. Esse livro está em 

fase de editoração para ser publicado no formato e-book. 

Outro encaminhamento que temos atribuído ao projeto, é a consolidação 

de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Ibirité, para a am-

pliação do mesmo no ano de 2018. Assim outras escolas da rede municipal de 

educação poderão também participar e somar esforços, o que potencializará, 

desse modo, as ações de educação para a democracia promovidas na cidade.  
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3) RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

O ano de 2017 tem tido um significado diferenciado para nossa escola a 

partir das ações do projeto “A garotada ocupando a representação política na 

Câmara Mirim”. A equipe gestora (direção e vice direção) durante as reuniões 

pedagógicas tem enfatizado o tanto que o projeto tem sido inspirador para o 

ambiente escolar, através das práticas de formação política. “Em outros momen-

tos tivemos professores que queriam fazer algo de diferente mas não sabia como 

mobilizar o grupo”. Inicialmente houve uma certa descrença em relação ao po-

tencial que nosso projeto queria alcançar, pois, alguns colegas acharam ser 

muito ousado a proposição de uma prática multidisciplinar. Mas após perceber 

a movimentação de vários professores(as) interessados(as) em abraçar o pro-

jeto e torná-lo uma realidade em diferentes perspectivas de formação, a direção 

e vice direção da escola proporcionou total apoio e ressaltou que a prioridade 

da escola durante o ano de 2017 foi o projeto “A garotada ocupando a represen-

tação política na Câmara Mirim”. A articulação dos diferentes campos do conhe-

cimento que integram o currículo escolar e a atuação direta de um grupo de 8 

professores nas ações de educação para a democracia, é o principal diferencial 

do projeto, que prontamente teve apoio pedagógico e financeiro da gestão mu-

nicipal de Ibirité. Além disso, o projeto apresenta potencial de expansão em 

2018 para outras escolas da rede, o que o consolidará como uma política pública 

de formação para o exercício da cidadania a nível municipal. 

A partir das atividades realizadas, como, as visitações às casas legislativas, é 

importante destacar o quanto foi importante a realização de um trabalho prévio 

de caráter interdisciplinar anterior à visitação, o que ocorreu com a formação di-

versificada ofertada pelas disciplinas de matemática, história, português, geogra-

fia e educação física. As contribuições dessa formação evidenciou-se não só pelos 

conteúdos e qualidade das questões abordadas pelos estudantes durante as visi-

tações e aulões coletivos, mas também pelo interesse geral demonstrado em cada 

etapa do projeto, tendo em vista a tenra idade dos estudantes e a baixa familiari-

dade que tinham anteriormente com este tipo de atividade.  

Durante todas as atividades do projeto, buscamos priorizar com que os de-

bates promovidos girassem em torno das questões levantadas pelos nossos es-

tudantes, esse movimento ocorreu tantos nas atividades de campo, como nos 

aulões coletivos e assembleias realizadas com a garotada. É satisfatório obser-

var que de um modo geral os educandos se surpreenderam com o processo de 

representatividade que a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Câmara 

dos Deputados têm e o quanto é importante que cada cidadão faça a sua escolha 

consciente, no processo representativo-democrático.  

Para melhor sistematização do impacto do projeto na formação dos estu-

dantes de nossa escola, realizamos um levantamento, sobre como as meninas e 



 

 

136 

 

meninos avaliavam a formação política que receberam. E partir disso, obtivemos 

os apontamentos apresentados a seguir. 

Eu pensava que político era ladrão, quando fui para a Câmara Municipal e As-
sembleia legislativa, eu mudei minha forma de pensar e de agir com os políticos, 
por isso, quero aprender mais sobre política. ( Cristian Franklin, 903). 

Porque conhecer melhor a política brasileira faz com que eu tenha outra visão 
sobre a política e conscientização de um futuro melhor. (Gabryella Aparecida 
da Silva, 903). 

Eu não me interessava por política até conhece este projeto, e seria um privi-
légio poder representar a minha escola e meu município com projetos de leis. 
(Isabella Ferreira de Almeida, 901). 

Porque eu quero saber como funciona o senado, saber como eles aprovam as 
leis, o que eles estão fazendo para melhorar a crise, se eles estão cientes sobre 
o que o povo brasileiro está passando, se eles também estão sendo afetados 
com a crise, porque que a educação das escolas públicas são tão ruins e outras 
várias coisas. (Maria Vitória, 601). 

Estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a política de 
nosso país e aprendendo a cada dia. (Maria Isabella Pereira Soares, 605). 

Porque esse projeto está sendo bem legal, estou aprendendo muitas coisas que 
eu tinha dúvidas sobre os deputados. (Eduarda Millena da Silva Santos, 601). 

Porque eu quero ajudar a lutar contra a reforma. E luto pelo meu futuro. (Ni-
coly Alexis Basílio, 603). 
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SOU SIM, CIDADÃO 

REJANE SOLANGE LINK1 

1. APRESENTAÇÃO 

O Brasil que queremos não é o país que hoje temos. Inúmeros são os descon-

tentamentos e para reverter este cenário é preciso investir em conhecimento. A es-

cola, enquanto facilitadora da construção do conhecimento, deve promover a 

formação do cidadão consciente, crítico e participativo, unindo reflexão à ação. O 

foco dessa formação deve despertar a atuação participativa nas decisões que afetam 

o cotidiano e a sociedade. Assim, foi desenvolvido o projeto “Sou sim, cidadão”, com 

duas turmas do Ensino Fundamental – Anos Finais (8º ano e 9º ano) na EEEFM Gra-

ciliano Ramos no município de Cacoal-RO. Em parceria com professores de Língua 

Portuguesa, História e Filosofia, foi promovido debates sobre democracia, cidadania 

e a importância da participação política enquanto cidadão. Houve palestra com dois 

vereadores do município sobre como funciona a Câmara Municipal e qual é o papel 

do vereador. Os alunos também tiveram a oportunidade de participar do projeto de 

um dos vereadores: “De olho na Câmara”, onde além de conhecerem a estrutura fí-

sica da câmara municipal e a tramitação de um projeto de lei, participaram de uma 

sessão simulada como vereadores mirins. O público-alvo do projeto foram os inte-

grantes do Grêmio Estudantil, alunos do 8º ano (matutino) e do 9º ano (vespertino) 

da EEEFM Graciliano Ramos. O objetivo principal do projeto é compreender o pro-

cesso político na democracia, conhecer o papel dos representantes no Poder Legis-

lativo municipal, estimular e desenvolver o senso crítico e a consciência política.  

2. RELATO SOBRE A APLICAÇÃO DURANTE O MISSÃO PEDAGÓGICA 2017 

Ao voltar do curso Missão Pedagógica em Brasília, encantada com tudo que 

ouvi e vi, procurei encontrar meios para angariar colaboradores para o desen-

volvimento do projeto que planejei. Então organizei um “Café com Prosa” com 

                                                           
1 Professora de Matemática. E-mail: rejanesolange@yahoo.com.br. Currículo Lattes: http://lat-
tes.cnpq.br/5215812529162481 



 

 

140 

 

todos os funcionários da escola, onde refletimos desde quem somos e quais são 

nossos sonhos, analisamos a clientela da escola e a comunidade em torno dela. 

Todos foram convidados, mas, quem realmente participou foram professores, 

três funcionários de apoio e a equipe gestora.  

Em Rondônia, em agosto, é muito quente e seco, então resolvi em vez de Café 

com prosa, ser Chá com Prosa. Servimos um delicioso chá mate com limão bem gelado.  
 

 
Chá com Prosa desenvolvido na EEEFM Graciliano Ramos 

Foto da autora. 

 

 Foi um momento muito bacana, onde todos que participaram se envolveram 

ativamente nas questões que propus para o diálogo. No final agradeceram e rela-

taram o quão importante foi este momento descontraído para pensar e conversar. 

Uma coordenadora de mesa relatou o quanto é importante conversar e perceber 

que os problemas muitas vezes enfrentados são comuns e que através do diálogo 

e do companheirismo é que surgem soluções. 

Convém destacar que os participantes foram unânimes em afirmar que esta 

comunidade onde a escola está inserida a vê com bons olhos e têm esperança de 

que possamos fazer a diferença na vida destes jovens. 

Programei também uma manhã de sábado para fazer o repasse do pro-

grama Missão Pedagógica bem como apresentar meu esboço do projeto que pre-

tendia desenvolver na escola. Foram convidados todos os educadores, equipe 

gestora e o grêmio estudantil para este momento. 

A escola onde trabalho está localizada num contexto em que atende uma 

população carente, próximo ao presídio da cidade. É uma escola pequena, atual-

mente com 492 alunos, 10 salas de aulas que funcionam nos turnos matutino e 
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vespertino atendendo o Ensino Fundamental – Anos Iniciais e o Ensino Funda-

mental – Anos Finais (6º ao 9º ano). As carências da população local são múlti-

plas e há muito o que se fazer.  

 

 

Repasse do Programa Missão Pedagógica 
Foto da autora 
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Todas as ações do projeto, assim como as turmas que participaram, parti-

ram de um processo de escolha coletivo entre a equipe gestora, grêmio estudan-

til e todos os docentes da escola. A comunidade escolar escolheu a turma do 9º 

“B” (período vespertino) por ser uma turma que apresenta desinteresse pelos 

estudos e pouca perspectiva de mudança de vida, e a turma do 8º “A” (período 

matutino), que apresenta um perfil diferente, onde a maioria dos alunos são par-

ticipativos nas atividades em sala e extracurriculares. O propósito é estimular e 

incentivar as capacidades do 9º “B”. 

 

 
Educadoras analisando as propostas para o projeto 

Foto da autora 

 

O projeto tem como objetivo principal compreender o processo político na 

democracia, conhecer o papel dos representantes no Poder Legislativo, estimu-

lar e desenvolver o senso crítico e a consciência política.  

Escolhidas as turmas e definidas as ações partimos para introdução. O pri-

meiro passo foi abordar temas relacionados ao projeto que procuraram esclare-

cer o significado da democracia, da cidadania e do papel do ser político enquanto 

cidadão tendo como foco principal despertar a atuação participativa nas deci-

sões que afetam o cotidiano e a sociedade. Para essa atividade contei com o 

apoio de professores de Filosofia, História e Língua Portuguesa que de prontidão 

se envolveram em atividade interdisciplinar.  

As reflexões promovidas pretenderam despertar nos alunos a importância 

da participação social de cada indivíduo enquanto ser que está inserido no con-

texto da sociedade, e que, ao se sentir como pertença do grupo, assumi compro-

missos que visam melhorias do mesmo.  
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Atividade desenvolvida por alunos do 9º ano 
Foto da autora 

 

Promovida a reflexão sobre o tema, o segundo momento foi o convite aos ve-

readores para uma roda de conversa na sala de aula. O objetivo é entender o pro-

cedimento de um projeto de lei, o papel dos vereadores dentro do Parlamento 

Legislativo e como nós cidadãos podemos interagir dentro desse processo.  

Compareceram à escola os vereadores Paulinho do Cinema, atual presi-

dente da Câmara, formado em contabilidade e que há anos desenvolve projetos 

na área de esportes entre os adolescentes, e o vereador Pedro Rabelo, 26 anos, 

formado em pedagogia, vice-presidente da câmara municipal.  

A roda de conversa fluiu naturalmente, pois os dois vereadores são conhe-

cidos e queridos pelos adolescentes, um por atuar em ações voltadas ao esporte 

e o outro em bandas escolares e diversos projetos em escolas.  

Os alunos escreveram perguntas e os vereadores iam tirando-as da caixi-

nha. Mas o assunto extrapolou as expectativas, além de corresponder às neces-

sidades do projeto, os mesmos expuseram sua história de vida aos adolescentes, 

afirmando sempre o compromisso de atuar como cidadão consciente e da im-

portância de buscar benefícios coletivos na política. 

Os vereadores também explicaram o projeto desenvolvido por eles: “De 

olho na Câmara”, que permite alunos atuarem como vereadores mirins na ple-

nária da câmara.  

Convém destacar que desde o começo, as reflexões se embasaram na ideia 

de quanto é importante o cidadão estar a par dos acontecimentos políticos da 
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sociedade e quais são as formas em que podemos participar e atuar.  Alguns re-

sultados foram alcançados, foi preciso realizar um sorteio para escolher os oito 

vereadores mirins que foram participar da simulação.  

Outro fator interessante a destacar é que além de conversarem entre eles 

sobre as sugestões a serem levadas para a simulação na câmara municipal, os 

alunos pediram sugestão aos seus familiares sobre diferentes enfoques de pro-

jetos a serem sugeridos ao legislativo e executivo.  

O terceiro passo do projeto foi visitar a Câmara Municipal para participar 

do projeto de autoria do vereador Pedro Rabelo “De olho na Câmara”. 

O referido vereador nos recepcionou e oportunizou conhecer o gabinete de 

todos os vereadores bem como do presidente da Câmara, conhecer um pouco da 

história da formação do legislativo no município de Cacoal, entender o que é 

uma mesa diretiva, bem como a função de cada integrante e entender os trâmi-

tes de um projeto de lei.  

Após a visita pelas dependências da Câmara, fomos conduzidos à plenária, 

onde tivemos uma palestra com o Diretor Legislativo Sr. Olinto Júnior, funcioná-

rio há 34 anos deste estabelecimento.  

 

 

Palestra: Olinto Júnior 

Foto: Câmara Municipal 

 

Com clareza explicou sobre a composição dos poderes no Brasil bem como 

as atribuições de cada um, sobre a composição, administração e instalação da 

câmara municipal, sobre as comissões, as sessões, sobre os passos para a apre-

ciação de um projeto de lei, direitos e deveres dos vereadores, entre outros. 
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A seguir, passamos a sessão simulada com a participação dos oito vereado-

res mirins com direito a voz e vez na tribuna. 

Os vereadores mirins já sabiam, através da palestra dos vereadores na es-

cola que vereadores não formulam (criam) projetos de lei que oneram os cofres 

públicos, projetos assim cabem ao executivo. Quando os vereadores percebem a 

necessidade de um projeto desse porte eles podem indicar ao executivo a neces-

sidade de tal projeto.  

Então, todas as oratórias na tribuna se basearam em indicativos ao execu-

tivo e envolveram: reparos na praça do bairro em que a escola está inserida bem 

como construção de quadras e espaços esportivos nesta praça, Reforma na ro-

doviária que fica no bairro da escola e melhoria nos pontos de circulares, Maior 

capacitação para o jovem aprendiz para melhor inserção no mercado de traba-

lho, Ampliação do Posto de Saúde do bairro bem como humanizar o atendi-

mento, Cuidado geral com todas as praças do município, Melhorias gerais para 

o bairro Josino Brito (bairro em que a escola está inserida e onde os alunos mo-

ram) e Arborização e paisagismo das entradas da cidade. 

 

 

Sessão simulada 
Foto: Câmara Municipal 

 

Destaca-se que esta sessão foi transmitida ao vivo pela internet e todos os in-

dicativos de projetos defendidos pelos oito vereadores mirins foram encaminhados 

pelo vereador Pedro Rabelo à Prefeita Municipal para apreciação. 
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Aluna Sabrina Odália na sessão simulada 

Foto: Câmara Municipal 

 
 

 

Aluno Luiz Gustavo na sessão simulada 

Foto: Câmara Municipal 
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Os indicativos de projetos que estiveram na simulação foram exclusiva-

mente sugeridos pelos alunos e seus familiares. Entendendo o processo legisla-

tivo e conhecedores da realidade da comunidade onde vivem engajaram-se no 

sentido de propor melhorias para a mesma. 

O projeto teve como foco principal o Poder Legislativo municipal e procu-

rou desenvolver os 3 Cs: compromisso, capacidade e conexão.  

Convém destacar que alguns alunos motivados pela presença e oratória dos 

vereadores já declararam vontade futura de participar ativamente da vida política.  

Espero ter plantado uma sementinha no coração dos alunos que participa-

ram e que essa sementinha possa contaminar mais pessoas no sentido de acre-

ditarem que um mundo melhor é possível e que devemos e podemos contribuir 

para isso.  

3. DEPOIMENTOS DE ALUNOS PARTICIPANTES 

1º) Sou Hillary F. Lopes, tenho 14 anos, sou estudante do 8º “B” na EEEFM 

Graciliano Ramos e vim aqui para falar sobre o projeto que foi aplicado pela pro-

fessora Rejane em nossa escola. Eu amei o projeto pois nos deu a oportunidade de 

aprofundar mais no assunto tão polêmico que é a política. Do projeto “De olho na 

Câmara” quero relatar que nos deu oportunidade de se adentrar melhor nas leis, 

como elas são apresentadas, como entram em vigor e como é o funcionamento da 

política. Alguns alunos foram empossados como vereadores mirins e fizeram pro-

postas de melhorias para o funcionamento e manutenção da cidade que serão ana-

lisados pelos vereadores e pela prefeita. Somente duas turmas participaram do 

projeto, eu não estudo nestas turmas mas participei porque faço parte do Grêmio 

Estudantil. Tivemos também em nossa escola um bate papo com dois vereadores: 

Pedro Rabelo e Paulinho do Cinema. Eles esclareceram várias dúvidas através de 

um jogo de perguntas. Em minha opinião seria interessante que o projeto da pro-

fessora continuasse, que ela explicasse como foi participar do projeto em Brasília 

para todos os alunos da escola pois só o Grêmio Estudantil, os funcionários e as 

duas turmas escolhidas é que souberam. Para o ano que vem poderia trazer um 

palestrante que dirigisse a palestra, sobre o mesmo assunto, para que toda a es-

cola tome conhecimento.  

2º) Eu, aluno Luiz Gustavo Pontes, cursando o 9 ano “B”, na instituição Gra-

ciliano Ramos, tive a oportunidade de participar e apresentar um projeto de me-

lhorias para Cacoal, com a participação de vereadores como Pedro Rabelo e 

Castelinho no projeto “De olho na Câmara”. Fiquei muito feliz pela ideia do Pedro 

Rabelo de mostrar que os jovens também fazem a diferença na sociedade, orgu-

lhoso de saber que Cacoal está crescendo, graças a vereadores honestos e traba-

lhadores. Agradeço a Escola Graciliano Ramos por nos dar essa oportunidade. 

Agradeço também a nossa professora Rejane que trabalhou e correu atrás de tudo 
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para que tudo isso acontecesse. Foi um sucesso tudo o que aconteceu. A palestra 

foi muito boa, pois ali podemos aprender coisas maravilhosas e como acontecem 

dentro da câmara municipal. Com o esforço de cada um conseguimos alcançar 

mais uma meta e espero que esse projeto continue levando mais alunos a apren-

derem e participarem da vida política e conhecer as pessoas corruptas ou não, 

para podermos deixar nossa cidade longe da corrupção. Desde já todos alunos 

agradecem pelo esforço de cada vereador e nossa querida professora por ter nos 

concedido essa grande e imensa oportunidade. “Nós jovens fazemos parte da so-

ciedade e podemos fazer a diferença”.
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EDUCAÇÃO CIDADÃ:  
DO LOCAL PARA O GLOBAL 

YOLANDA BEZERRA DE ANDRADE1 

“É preciso que nós vivamos a História 

como possibilidade, compreendendo que o 

futuro não é inexorável, o futuro é proble-

mático e deve ser construído porque não 

está pré-dado”. (Paulo Freire) 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 Legislativo, Estado, Constituição e formas de governo são temas normalmente 

trabalhados em sala de aula com os nonos anos, na disciplina de Geografia. 

O ensino da Geografia deverá levar o estudante à compreensão do lugar 

onde vive e o entendimento do espaço-mundo. Portanto, insere-se a questão da 

cidadania dos alunos no próprio lugar de vivência deles. 

A ideia foi abordar o papel do cidadão, mostrar como funciona uma demo-

cracia e também trabalhar a importância do voto. 

O projeto envolveu aproximadamente 80 alunos dos nonos anos, que pu-

deram aprender na prática a se posicionar como cidadãos e como pensar as leis 

para melhorar a vida das pessoas da comunidade em que vivem. O local de exe-

cução do projeto foi a E. M. “Professora Zilma Thibes Mello”, localizada na Ave-

nida Cecy, 155 – George Oetterer – Iperó/SP. 

O objetivo geral foi desenvolver uma ação de educação que articulasse o 

Poder Legislativo e seu tema inspirador “Educação e Cidadania” com a realidade 

escolar de forma a aprimorar o exercício da democracia, estimulando cidadãos 

democráticos, esclarecidos e engajados. 

                                                           
1  E-mail: yolandabandrade@hotmail.com 
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Meu interesse de ação foi o protagonismo juvenil, então, pensei o projeto, 

primeiramente, tentando atender uma demanda dos alunos da escola. Em rela-

ção à passagem do local para o global, a ação concreta foi o vir do território de 

uma escola de um bairro da periferia de um pequeno município do interior do 

estado de São Paulo para o território da capital federal.  

2. RELATO SOBRE A APLICAÇÃO DURANTE O PROGRAMA  
MISSÃO PEDAGÓGICA 2017 

Iniciamos o projeto, no primeiro bimestre, com a abordagem da cidadania e 

partimos para um brainstorm, focando nos problemas que estão acontecendo na 

escola, na comunidade, no município, no estado e no país. Dentre os itens citados 

estavam os temas corrupção, abuso sexual e bullying e maus tratos de outras na-

turezas. Aproveitei estes itens citados por eles, e como havia solicitado as revistas 

do Plenarinho, adaptei as atividades dos planos de aula com relação a estes temas 

já que meus alunos são dos nonos anos. Ao internalizar os conceitos, os alunos 

começaram a refletir sobre as suas próprias atitudes e a de seus amigos em ações 

do cotidiano. As aulas cumpriram os objetivos de conscientizar sobre direitos e 

deveres, cidadania, democracia, corrupção, abuso sexual e bullying e maus tratos 

de outras naturezas. Os alunos interagiram entre si e houve uma intensa partici-

pação nos debates, mostrando que a cidadania está presente no dia-a-dia de todos, 

assim como a política. (Transcrição de entrevista concedida a Adriana Magalhães, 

do Plenarinho, em 31 de maio de 2017). 

Em diversos momentos, Freire indica a importância do diálogo eterno em 

sala de aula (e também fora dela) e da necessidade da educação ser política. Se-

gundo Freire, não se pode ser um educador sem ser um político. 

Creio que o projeto proposto despertou o protagonismo nos alunos nas 

ações pensadas, em temas que de alguma forma os preocupam e os incomodam, 

e o ponto de partida foi justamente o olhar dos alunos a partir do local, da escola, 

da comunidade e do município. E, as revistinhas e os planos de aula do Plenari-

nho foram grandes aliados e me auxiliaram no meu plano de ensino de educação 

cidadã, desenvolvendo os temas abordados no projeto. 

As revistas do Plenarinho e as pesquisas que os alunos fizeram nortearam 

estes temas e nas aulas os alunos levantaram alguns pontos de vista. A partir 

destes temas, procuramos trabalhar com o que a legislação brasileira dizia sobre 

eles, com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Os alunos começaram a entender o que é democracia e o seu funciona-

mento, aprenderam a se posicionar, percebendo a importância de se colocarem 

como cidadãos e pensarem no coletivo e nas leis para proporem mudanças para 

a comunidade em que vivem. 

A partir do segundo bimestre, além das atividades para a elaboração dos 

projetos de lei, que culminou apenas com o envio, pelos correios, por parte de 
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uma aluna, Evelyn Christine de Faria, também foram realizadas atividades para 

que os mesmos conhecessem um pouco sobre outras leis como: Lei Complemen-

tar, Lei Ordinária, Portaria, Regimento, Ato Administrativo, Decreto Legislativo, 

Lei Delegada, Medida Provisória, Resolução, Súmula, etc. Durante as atividades 

ocorreram diversos insights e foram feitas conexões, antes soltas, sobre a polí-

tica brasileira. 

Revelo aqui a minha angústia da não adesão na minha escola no que diz 

respeito à coordenação. Mas, ao mesmo tempo em que fui praticamente aban-

donada pela Coordenação, a adesão da gestora, Sra. Sandra Mara Bossóla dos 

Santos, me estimulou a seguir e a lutar junto aos alunos, as molas propulsoras 

de um futuro diferente, verdadeiramente livre, menos desigual e elitista, mais 

humano. 

Segundo Freire, a luta constante e coletiva, transforma o impossível em pos-

sível. Não uma luta por uma causa única, mas uma luta constante pela redução das 

desigualdades e extinção das mazelas e injustiças sociais, entre elas, a fome, a ex-

clusão de quaisquer tipos, a violência (seja em nível local ou global, seja física ou 

psicológica), a discriminação, entre tantas outras. Todas essas preocupações, do-

tadas de vivência, concreticidade e consciência, seja em âmbito local ou global, es-

tão intrinsicamente baseadas em fatos políticos, econômicos e sociais. 

Em 17 de julho, a Secretaria de Comunicação do município me solicitou o 

relato de minha experiência no Programa Missão Pedagógica no Parlamento e 

fiquei alegre pela publicação da matéria no Jornal do Município2. 

Foi um aprendizado muito grande, uma oportunidade ímpar, que me per-

mitiu participar de forma intensa, de aulas dialogadas, mesas de debates, visitas 

e outras vivências que me possibilitaram a interação com o funcionamento e a 

dinâmica, em especial, da Câmara dos Deputados, e o aprofundamento dos co-

nhecimentos sobre a Democracia brasileira. 

Enquanto representante de Iperó/SP, senti uma enorme responsabilidade 

somada à necessidade de fortalecer o protagonismo juvenil e aprimorando esse 

conhecimento multipliquei essa experiência, repassando aos meus alunos. 

No terceiro bimestre, o servidor da Câmara Municipal, Sr. Luiz Roberto de 

Freitas, e o vereador presidente da Câmara, Sr. Sérgio Poli, estiveram na escola 

em 11 de agosto, realizando palestra e conversando com os alunos, alguns pro-

fessores e equipe gestora. Nessa palestra houve muitas perguntas espontâneas 

por parte dos alunos sobre as necessidades da escola, do bairro e do município. 

Foi um momento especial, onde os alunos conheceram a versão de quem faz 

parte do Poder Legislativo, de como o mesmo funciona, de qual é o papel dos 

vereadores e de cada um de nós, enquanto cidadãos (acompanhando, fiscali-

                                                           
2  http://www.ipero.sp.gov.br/professora-de-ipero-participa-de-encontro-em-brasilia/.  
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zando e sugerindo). Não há como cobrar ações efetivas do Legislativo se desco-

nhecemos como ele funciona e de que forma as decisões nele tomadas, repercu-

tem diretamente na minha vida e na vida da minha comunidade. 

Em setembro, o início dos debates sobre os três Projetos de Lei seleciona-

dos para as atividades do Programa Câmara Mirim 2017, onde os alunos fizeram 

pareceres favoráveis aos projetos ou a parte deles, deram continuidade ao pro-

jeto. 

Também ocorreu a manifestação da Secretária da Educação do município, 

Sra. Andreia Arato, inclusive, apresentando sugestões para futuras edições, bem 

como a disponibilidade em ajudar do vice-prefeito do município, Sr. Leonardo 

Folim. Tal aspecto me deixou muito feliz. 

E os maravilhosos pais dos alunos vestiram a camisa do projeto e percebe-

ram que ele está fazendo a diferença na vida dos seus filhos. 

No dia 20 de outubro estive em Brasília com 20 alunos, a gestora da escola 

e o vice-prefeito do município, para colocar em prática o Programa Câmara Mi-

rim: os alunos fizeram o papel dos deputados e votaram pela aprovação ou não 

dos três projetos de lei selecionados. Vi neles o entusiasmo pela forma como 

trabalharam a participação ativa na elaboração das ações e pelos ambientes aos 

quais não tinham acesso, e a minha satisfação pessoal por poder ter proporcio-

nado este desafio.  

Todas as atividades que apliquei com os alunos foram produtivas. A quanti-

dade de ações propostas permitiu aos alunos tempo para assimilação e reflexão so-

bre os conceitos de cidadania, democracia e política. As ações propostas estavam 

concatenadas, servindo de base para que os alunos tivessem uma participação ativa 

na busca de soluções para os problemas detectados por eles. Todas essas ações con-

tribuíram para o alcance do objetivo geral. O desenvolvimento das ações favoreceu 

o protagonismo dos alunos, pois as ações propostas promoveram a participação e o 

comprometimento. Os alunos examinaram as causas estruturais dos problemas e 

buscaram soluções e alternativas. As conversas, os debates, a escolha dos temas pe-

los alunos permitiram que eles alcançassem um entendimento de que podem se en-

caixar nos esforços para melhorar a escola, a comunidade, o município, o estado, o 

país e o mundo. 

Acredito que tenha sido possível desenvolver o compromisso deles com a 

solução de problemas que envolvem o nosso mundo e um maior envolvimento 

com a política. 

Estamos caminhando neste último bimestre realizando a construção de 

uma página wiki sobre Poder Legislativo, em sala de aula. 

Em 05 de dezembro realizaremos a atividade de visita guiada à Câmara 

Municipal, com a presença de 30 alunos, da gestora Sandra Mara Bossóla dos 

Santos e de mais um professor, onde a aluna Evelyn Christine de Faria falará na 

tribuna sobre o seu Projeto de Lei que dispõe sobre a inclusão da Astronomia 
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como matéria eletiva, fazendo considerações relevantes quanto à valorização da 

educação municipal. Fiquei feliz porque ela desenvolveu o Projeto de Lei e o dis-

curso e se mostrou bastante engajada, o que certamente influenciará a sua rela-

ção com a comunidade e a política por toda a vida. 

3. DEPOIMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES 

“Eu aprendi muita coisa, aprendi como votar. Também aprendi como valo-

rizar as pessoas. Conhecemos a Câmara dos Deputados e vários projetos de lei 

das áreas da Saúde e da Educação. E somente 6 escolas do Brasil foram escolhi-

das para se apresentar em Brasília”. (Karine Trindade Gimenes). 

 

“O que dizer? 20 alunos de uma escola pública de um bairro de população ca-

rente, através de um grande esforço da nossa professora Yolanda, tivemos a opor-

tunidade de ir até Brasília e mostrar que mesmo vindo de classe baixa, humilde, 

temos o nosso valor, temos os nossos objetivos e nossas opiniões. Não temos medo 

de sermos expostos. Agradeço a esta professora que em momento algum desacredi-

tou da capacidade de seus alunos. Chegamos lá! Fizemos o que tínhamos que fazer! 

E fizemos bonito e bem feito!”. (Bárbara Teixeira Araújo Santos). 

4. REGISTROS ICONOGRÁFICOS 

 

Figura 6. Matéria publicada no Caderno Educare do Jornal Cruzeiro do Sul de 24/03/2017 sobre a sele-

ção para a 12a. edição do Programa CÂMARA MIRIM. 
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Figura 7. Palestra sobre Democracia, do servidor da Câmara Municipal, Sr. Luiz Roberto de Freitas. 

 

 

Figura 8. Uma de minhas alunas discursando na tribuna do Plenário Ulysses Guimarães sobre o segundo 

PL do dia, que dispunha sobre a tradução dos documentos dos refugiados. 
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Figura 9. A gestora da escola, Sra. Sandra Mara Bossóla dos Santos, é a primeira da esquerda, e o vice-

prefeito do município, Sr. Leonardo Folim, é o segundo da direita. 
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CONHECENDO A DEMOCRACIA E 
REGISTRANDO NOSSAS EXPERIÊNCIAS 

ALESSANDRO CAVASSIN ALVES1  

1. APRESENTAÇÃO 

Participar do programa Missão Pedagógica no Parlamento no ano de 2017, 

representando o estado do Paraná, propiciou desenvolver uma experiência pe-

dagógica sobre o tema “Educação para a Democracia”, com alunos do 3º Ano do 

Ensino Médio do Colégio Estadual José Pioli, no município de Itaperuçu, Paraná. 

O objetivo foi trabalhar teoricamente o significado do regime político democrá-

tico e suas características e com ênfase no papel do Poder Legislativo. Porém, a 

teoria deveria ser repassada com metodologias participativas, entendendo de 

forma lúdica o significado dos poderes legislativo, executivo e judiciário e a 

questão da cidadania. De posse desse arcabouço teórico, programamos e reali-

zamos uma visita à Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba, e visitas à 

Câmara municipal, bem como o contato com os vereadores de Itaperuçu. E, com 

isso, os alunos deveriam ir escrevendo um pequeno “livro”, em folha A4, sobre 

os registros de nossas experiências. 

2. CONHECENDO O PAPEL DO PODER LEGISLATIVO PARA A DEMOCRACIA 

"Como podemos articular o Poder Legislativo e seus temas inspiradores com 
a realidade escolar de forma a aprimorar o exercício da democracia?" 

O tema trabalhado foi conhecer melhor o significado da democracia e um de 

seus aspectos que é o Poder Legislativo, principalmente, o municipal, na figura dos 

representantes eleitos, os vereadores. Isso nos levou a estudar o que é a democracia 

e qual o papel do vereador e, depois, então, observar a atuação dos representantes 

                                                           
1 E-mail: alessandrocavassin@gmail.com  
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do povo e assim, articular de forma significativa o que seria um governo democrá-

tico, participativo, dado pela escolha dos políticos, suas atividades e o contato com 

o espaço físico da Câmara municipal e o papel do cidadão. 

Na escola o que buscamos desenvolver foi um trabalho sobre o significado da 

democracia com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual José Pioli, 

no município de Itaperuçu, colégio público, mantido pela Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná, num total de 115 estudantes, com idades entre 16 e 18 anos, 

divididos em três turmas no turno da manhã e duas turmas no turno da noite.  

São alunos que estão fazendo seu título de eleitor ou já são eleitores em 

suas primeiras eleições, enfim, um público alvo que está diretamente ligado ao 

início do processo eleitoral e a toda novidade que dele procede por estarem 

sendo convocados a votarem. Num segundo momento, com ações também fora 

da escola, programamos visitas e contatos com a Câmara municipal da cidade, 

conhecendo melhor os vereadores e seu trabalho, entendendo o processo legis-

lativo e de fiscalização realizado por eles, e conversando com os vereadores. 

Tivemos a oportunidade de realizarmos uma visita guiada à Assembleia Le-

gislativa do Paraná, na cidade de Curitiba, na qual os alunos receberam informa-

ções do trabalho dos deputados estaduais, de como se constrói uma lei, do papel 

de fiscalização realizado pelos deputados, enfim, da importância dessa institui-

ção para a sociedade como um todo.  
 

 

Foto de Prof. Alessandro Cavassin Alves. 

Alunos do 3º Ano do Colégio Estadual José Pioli, Itaperuçu, na Assembleia Legislativa do Paraná. 

Link para as demais fotos da visita à ALEP, disponível em: https://www.flickr.com/photos/legislati-

vopr/albums/72157685114602972. Acesso em 12/11/2017. 
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O que me inspirou a realizar o projeto é toda uma realidade social e política 

local que, de certa forma, me incomoda enquanto cidadão, ao ver eleitores que 

trocam seu voto por benefícios passageiros, como cestas básicas, materiais de 

construção, dinheiro, enfim, a prática proibida da “venda do voto”. Isso acaba 

influenciando significativamente a compreensão do significado do voto para os 

novos eleitores, ainda alunos em nossa escola. Isso acaba deturpando um ideal 

de democracia participativa e representativa. Afinal, essa é uma vantagem ime-

diata que o eleitor percebe no processo eleitoral, porém, restringindo, da mesma 

forma, todo um sistema complexo de representatividade, apenas ao momento 

da eleição. E, pior, acaba elegendo políticos ruins, mal intencionados, e quem 

sofre com isso é o próprio cidadão e seu espaço público.  

E toda essa mentalidade me parece ser muito forte nos adolescentes e jo-

vens que estão prestes a entrar na dinâmica das eleições, que veem seus pais e 

conhecidos votarem de “forma errada”. Portanto, isso deve ser mudado por um 

trabalho educacional, por aulas de política inseridas no contexto de nossas dis-

ciplinas curriculares, no meu caso, da Sociologia, em parceria com outras maté-

rias de nossa escola. Professores da área de humanidades, ao menos no meu 

ambiente de trabalho, possuem a mesma percepção da necessidade de estarmos 

a falar sobre o significado da política, da democracia, do voto, dos nossos repre-

sentantes etc. 

Nesse sentido, participou desta iniciativa professores de minha escola, entre 

eles, a professora de Sociologia, os professores de História e Geografia, a Equipe 

Pedagógica e Diretiva. Na comunidade, conseguimos falar com alguns vereadores 

que estavam dispostos a ajudarem no projeto, aproximando a Câmara da Escola. 

Dois vereadores vieram conversar com os alunos no horário da aula de Sociologia. 

Foi muito interessante a conversa com os alunos. Primeiro, os vereadores apre-

sentaram o que estavam fazendo, as atividades práticas que realizavam no dia a 

dia, tirando um pouco aquela ideia de que apenas recebem um salário exorbitante 

para nada fazerem. Outro ponto positivo é que demonstraram a importância da 

participação de toda a comunidade para que exijam de seus representantes que 

prestem conta de suas atividades como parlamentares. 

Tudo isto foi para que os estudantes possam ter uma outra visão do signi-

ficado das eleições, para além do momento do voto, para além dos benefícios 

imediatos que se possa ter em troca do voto. Enfim, conseguir mobilizar 115 

eleitores em um município, para votarem de forma consciente, para acompanha-

rem os vereadores, conhecerem caminhos para a fiscalização, exigirem o cha-

mado accountability por parte dos políticos, seria um ganho para o ideal 

democrático representativo. Aqui se desenvolveu a coerência do viver e do fazer 

político do cidadão comum, consciente e coerente com o significado maior que 

é o regime democrático, independente das motivações dos partidos políticos ou 
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mesmo da escolha inicial em quem votar. Uma vez eleito os políticos, devemos 

continuar a acompanhar seus trabalhos. 

3. METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS:  
CONSTRUINDO O CADERNO DA DEMOCRACIA 

O texto teórico e básico foi a apostila “A Política na Escola” (Câmara dos Depu-

tados. Missão Pedagógica no Parlamento. Cidadania presente nas salas de aula, de 

Thiago Lopes Carneiro e Maria Alice Gomes de Oliveira, 2017), disponibilizada no 

Curso presencial realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília.  

A partir dos “temas inspiradores” da apostila “A Política na Escola”, iniciou-

se a escrita, com os estudantes das turmas do 3º Ano do Ensino Médio, de um 

CADERNO DA DEMOCRACIA, com suas reflexões pessoais sobre os respectivos 

“temas”. Foi o momento da teoria, porém, com metodologias práticas na discus-

são dos temas. Portanto, os Temas Inspiradores foram trabalhados, conforme 

será relado a seguir. 

I. VALORES DEMOCRÁTICOS E DE COLETIVIDADE 

Cada grupo de alunos ficou com um “valor democrático e de coletividade” 

e formou uma folha para o CADERNO. Foi utilizada a metodologia de trabalhos 

em grupos e depois, em plenária, na própria sala de aula, foi debatido e apresen-

tado, por parte dos mesmos, cada valor democrático.  

Os valores discutidos foram: “Numa democracia, somos livres para expressar 

nossa opinião”; “Numa democracia, somos livres para nos associar”; “Numa demo-

cracia, somos livres para eleger nossos representantes e governantes”; “Numa de-

mocracia, as minorias podem ter voz”; “Numa democracia, todos são tratados com 

igualdade”; “Numa democracia, buscamos o bem comum”; 

Enfim, a importância de se trabalhar esses valores como referências de di-

reitos e deveres na democracia foi essencial para o sucesso das demais etapas.  

Cada grupo entregou, então, uma folha com o título do “valor” apresentado 

e suas reflexões e reformulações, depois do debate.  

II.  REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

Outro tema inspirador foi a “Representação Política”. A proposta foi fazer, 

dentro do CADERNO, um painel dos onze vereadores da cidade de Itaperuçu e, 

na medida do possível, acrescentar os 54 deputados estaduais, 30 deputados fe-

derais e os três senadores do Paraná. Enfim, conhecendo e identificando nossos 

representantes eleitos.  
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Os dados a serem pesquisados, ao menos dos vereadores, eram: nome, nas-

cimento, residência, profissão, escolaridade e que ações tem realizado como ve-

reador; os mesmos grupos de alunos ficaram responsáveis em fazer as 

pesquisas com os próprios vereadores; cada grupo escolheu um ou mais verea-

dor; conforme as folhas foram chegando, fomos acrescentando no nosso Ca-

derno da Democracia. A metodologia ativa foi a pesquisa de campo, pois estes 

dados, ao menos em pequenas cidades, são difíceis de encontrar na internet. 

III.  PAPEL DAS LEIS PARA A CONVIVÊNCIA EM SOCIEDADE 

Outro tema inspirador se refere ao “papel das leis”. E, lembrando, este é um 

dos objetivos do Missão Pedagógica no Parlamento, demonstrar a importância 

do Poder Legislativo numa sociedade democrática. 

A proposta, enquanto metodologia, foi jogar o “jogo da política”, disponível 

no site: jogodapolitica.org.br.  

O jogo sensibiliza, de forma lúdica, temas importantes, como orçamento 

público e o papel do Poder Executivo, o papel das leis e o Poder Legislativo e o 

papel do judiciário. Como visto, o jogo trabalha com os três poderes. Aqui foi 

necessário algumas aulas para que pudéssemos jogar e novamente os alunos di-

vididos em grupos de até oito alunos. 

A experiência era de que os alunos novamente retomassem conceitos impor-

tantes sobre a finalidade dos três poderes. Após o jogo, os grupos deveriam fazer 

uma nova folha para o nosso Caderno da Democracia, sobre o que o jogo nos ensi-

nou. E, foi dado especial atenção para a folha sobre o “papel das leis para a convi-

vência em Sociedade”, pois o jogo sugere identificar em determinadas paisagens, 

que leis encontramos nelas. O debate foi intenso entre os alunos. Estas imagens e 

as reflexões realizadas pelos alunos fizeram parte do Caderno. 

IV.  DEBATE E FISCALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Outro tema inspirador foi o “Debate e Fiscalização das políticas públicas”. Aqui 

abrimos pesquisas sobre leis existentes em nossa cidade ou proposições legislativas, 

políticas públicas que nossos vereadores estão sugerindo em nossa cidade para, as-

sim, irmos registrando / acrescentando em nosso Caderno da Democracia.  

Para tanto, foi necessário acessarmos o site da Câmara de Vereadores de 

Itaperuçu (Disponível em: http://www.itaperucu.pr.leg.br/), além de continuar-

mos a conversar com os vereadores, fazendo a eles perguntas diretas sobre seus 

trabalhos parlamentares e fomos também à assessoria da Câmara municipal, 

bem como, participamos de quatro sessões públicas dos vereadores realizadas 

todas as quintas-feiras, às 17h. 

http://www.jogodapolitica.org.br/
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A conclusão foi de que há um trabalho intenso dos vereadores para que as “coi-

sas” aconteçam, isto é, todos possuem requerimentos pedindo ao Poder Executivo 

providências em favor de um bairro, em favor de funcionários públicos, sobre o trans-

portes, estradas, atividades públicas, ou mesmo pedindo esclarecimentos ao execu-

tivo, sobre a saúde pública, obras ou outros temas, de caráter fiscalizatório, enfim, 

percebemos um pouco do trabalho dos vereadores e como muitas coisas dependem 

do Poder Executivo e do orçamento para serem realizadas. 

Todas essas informações sobre leis e atividades de fiscalização das políticas 

públicas foram transformadas em uma folha para o Caderno da Democracia. 

V. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

No tema inspirador “Participação política” se refere à participação ativa do 

cidadão na vida pública. O que poderíamos fazer, então, de concreto, enquanto 

alunos, enquanto cidadãos, nesse amplo projeto do Missão Pedagógica? 

Nesse momento, levantou-se a seguinte proposta: O que a turma poderia su-

gerir para a Câmara de vereadores da nossa cidade? Para isso, enquanto turmas 

de 3º Ano, levantamos os problemas sociais de nossa realidade. Os alunos foram 

elencando, livremente, problemas sociais que consideravam importantes. Enfim, 

era como se perguntássemos, também, o que mais incomoda nossa população no 

momento? O que mais incomoda na vida em sociedade os nossos alunos? Frente 

a esse levantamento, realizado em sala de aula mesmo, foi, então, pensadas solu-

ções para serem levadas à Câmara municipal. 

Por fim, o objetivo era levar as propostas para a Câmara de vereadores. 

Conversar com os vereadores. Exigir, quando já existem leis para solucionar os 

problemas levantados, que elas fossem cumpridas, por exemplo, exigindo do Po-

der Executivo que se coloque em prática as soluções que já foram apontadas. Se 

não, como elaborar um projeto de lei para tal situação. 

Porém, dentre os vários assuntos discutidos, o que mais estava a incomo-

dar os alunos foi o tema da segurança pública. Registramos os vários temas dis-

cutidos em uma folha para o Caderno, mas ficamos de entregar para o 

Presidente da Câmara de Vereadores nossa inquietação enquanto cidadãos, so-

bre o tema segurança pública.  

4. A CONSTRUÇÃO DO NOSSO CADERNO DA DEMOCRACIA 

E após realizar a discussão dos Temas Inspiradores, registrando nossas ati-

vidades, realizando as visitas à Câmara de Vereadores de Itaperuçu, como forma 

de entender o funcionamento da mesma, conversando com vereadores, aproxi-

mando, assim, a Câmara da Escola, e levando algumas propostas para a mesma, 

nosso Caderno foi sendo terminado. 
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Fotos de Alessandro Cavassin Alves. 

Modelo de como foi sendo construído a pesquisa sobre quem são nossos vereadores; que leis você identi-

fica na imagem “escola” (jogo da política); comentários sobre o valor democrático: “numa democracia, 
somos livres para expressar nossa opinião”. 

 

A mobilização para discutir temas referentes à democracia e, depois, ir à 

Câmara de Vereadores da cidade levou, sem dúvidas, a um compromisso dos es-

tudantes para com sua comunidade local, ou ao menos, um novo olhar para o 

mesmo. E, a capacidade de conhecer meios de pesquisa referentes ao processo 

legislativo, que lhes possibilitem serem cidadãos mais atentos e que conheçam 

os caminhos possíveis para exigir seus direitos foi alcançado. E, espera-se, com 

esse projeto, uma conexão maior entre escola e vereadores, entre estudantes e 

seus representantes políticos.  

5. SOBRE O CRONOGRAMA EM 2017 

Fevereiro – Fui selecionado para o curso a distância “Educação para a Demo-

cracia e o Parlamento”, realizado entre 20/03/2017 a 05/05/2017. Maio – Fui sele-

cionado para o encontro presencial em Brasília. Junho – Encontro presencial em 

Brasília, na Câmara dos Deputados, entre os dias 25/06/2017 a 30/06/2017. 

Agosto a novembro de 2017 – Módulo de Aplicação. Em agosto apresentamos o pro-

jeto “educação para a democracia” para os professores, equipe pedagógica e direção. 

Apresentamos o projeto para os alunos do 3º Ano do Ensino Médio. Buscamos par-

cerias com outros professores e vereadores do município. Iniciamos o trabalho teó-

rico, com metodologias práticas, com a apostila: “A Política na Escola” e seus Temas 

Inspiradores; bem como, tendo sempre em vista, a confecção dos registros no ca-

derno da democracia, por parte dos alunos. 
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Fotos de Alessandro Cavassin Alves. 

Turma do 3º Ano A turno da manhã, realizando um café com prosa, metodologia de trabalho em grupo. 

 

Setembro – Saída a campo, indo na Câmara de Vereadores de Itaperuçu, 

como forma de conhecer melhor seu trabalho, de entender seu funcionamento. 

Conversando com os vereadores. Os vereadores se reúnem todas as quintas-fei-

ras, às 17h. no município de Itaperuçu, PR, e como dito, participamos de quatro 

sessões. E, sempre, os estudantes deveriam registrar suas experiências. 

Realizamos uma visita guiada à Assembleia Legislativa do Paraná, em Curi-

tiba, no dia 12/09/2017, das 9h às 11h, com os alunos do 3º Ano do Ensino Mé-

dio. Foi composto uma equipe de três professores para acompanharem os 

alunos no dia. A direção da escola proporcionou o ônibus escolar. 

Outubro e novembro – Finalizando o “Caderno da Democracia”; posterior-

mente, será disponibilizado para todos verem nosso Caderno, na biblioteca da 

escola e na sala de leituras. Será um “livro” elaborado pelos próprios alunos so-

bre democracia e o papel do Poder Legislativo municipal.  

Lembrando que toda a aplicação do projeto do Missão Pedagógica no Parla-

mento foi acompanhado por tutores que nos davam auxílio e feedback de como es-

tavam percebendo o desenvolvimento de nossas ações no módulo de aplicação. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o ano de 2018 pensamos que essa atividade possa fazer parte do Pro-

jeto Político Pedagógico do Colégio Estadual José Pioli, Itaperuçu, Paraná, insti-

tucionalizando, assim, a “Educação para a Democracia” em nossa escola.  

Com isso, teremos um tempo maior para aplicar o projeto, desde o início do 

ano letivo, buscando parcerias com outros professores e mesmo com a comunidade. 

Buscar aproximar, assim, a escola e a Câmara de vereadores. Afinal, a política é um 

tema transversal em que todas as disciplinas podem assumi-la, para ensinar a ser-

mos cidadãos sensíveis, críticos e participativos com relação às questões sociais, de 

como lidar com as instituições do Estado, de conhecermos os valores democráticos 
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e a necessidade da participação política (CARNEIRO; OLIVEIRA, 2017). O Missão Pe-

dagógica no Parlamento sugere, também, que as práticas pedagógicas favoreçam 

que aconteçam os chamados 3C’s, isto é, Compromisso, no sentido de que “tudo isso 

tem a ver comigo, sim”, Capacidade, são os conhecimentos, habilidades e comporta-

mentos desenvolvidos sobre a democracia, e Conexões democráticas, envolvendo di-

versos atores nesta causa que é social. 

Assim, a escola passa a ser um espaço importante para a formação cidadã 

democrática, trabalhando com metodologias ativas temáticas como cidadania, 

política, democracia e Poder Legislativo. E, tendo como referência o protago-

nismo juvenil. 

Portanto, esse projeto quer ser um “espaço” para a educação do cidadão, mas 

que vá além do mero ornamento retórico, confundida com um vago civismo ou “pa-

triotismo”, como alerta Maria Victoria BENEVIDES (1996). Para a autora, inclusive, 

uma educação para a democracia combateria a “apatia política dos cidadãos”, ou 

aquilo que demonstramos no início do trabalho, confundir democracia com apenas 

o momento da eleição e, pior, restringir o voto a uma troca momentânea de favores. 

Isto tudo compromete profundamente o “futuro da democracia”. 

Enfim, 115 novos eleitores mais conscientes de seus papeis como cidadãos 

é um ganho para o regime democrático. Mobilizar outros colegas professores 

para com o tema transversal da política foi mais um ganho. Aproximar a Escola 

da Câmara de Vereadores, igualmente. E ano que vem, serão novos 115 cidadãos 

que irão registrar e escrever o Caderno da Democracia? Acreditamos que sim. 
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 (RE)AÇÕES COM O PROJETO “ESCREVENDO 
CARTAS AOS VEREADORES DO LITORAL 

NORTE ALAGOANO: PROTAGONISMO DOS 
ESTUDANTES DO IFAL – CAMPUS MARAGOGI” 

FABRÍCIA CARLA DE ALBUQUERQUE SILVA1 

1. APRESENTAÇÃO 

O Projeto “Escrevendo Cartas aos Vereadores do Litoral Norte Alagoano: 

Protagonismo dos Estudantes do IFAL – Campus Maragogi” foi criado a partir de 

desafio lançado no Programa Missão Pedagógica no Parlamento 2017: "Como 

podemos articular o Poder Legislativo e seus temas inspiradores com a reali-

dade escolar de forma a aprimorar o exercício da democracia?".  

Diante do exposto, o referido projeto foi fundamentado nos seguintes ob-

jetivos: despertar, nos estudantes, curiosidade acerca das funções/ ações dos 

vereadores de seus Municípios; contribuir na autoestima dos nossos estudantes, 

convidando-os ao protagonismo no estreitamento do diálogo entre Escola e Câ-

maras Municipais; despertar para a percepção de que Democracia não se res-

tringe ao sistema de eleições. Num sistema democrático, os cidadãos tem voz e 

vez para colocar as suas demandas e dialogar com seus representantes. 

Segundo Benevides (1996, p. 2), “Democracia é o regime político fundado 

na soberania popular e no respeito integral aos direitos humanos”. Nessa pers-

pectiva, a genuína Educação para a Democracia não considera os estudantes 

como “tábulas rasas”, pois, ao contrário, dá voz e vez aos sujeitos.  

Nesse contexto, observamos que há diferenças entre “participação” e “pro-

tagonismo”. Nem toda participação pode ser considerada protagonismo. Esse 

segundo diz respeito ao processo de colocar pessoas no centro de determinadas 

ações ou acontecimentos. 

                                                           
1 Mestre em Educação (UFAL). Pedagoga no IFAL – Campus Maragogi. E-mail: fabriciacarla2007@hot-
mail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6004074748873828 
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Assim, o projeto proposto partiu da ideia de colocar os nossos estudantes 

no exercício do protagonismo, não só no papel, mas sobretudo nas ações pensa-

das, pois, o ponto de partida foi justamente o olhar dos estudantes acerca das 

cidades nas quais moram. 

Em sequência, há o relato do desenvolvimento do Projeto no IFAL - Campus 

Maragogi, destacando-se tanto as ações pensadas a princípio quanto as refle-

xões/reações despertadas a partir da aplicação do Projeto. 

2. SUJEITOS PARTICIPANTES DO PROJETO 

No Projeto tivemos a participação dos seguintes de sujeitos:  

1º) Estudantes de Cursos de Nível Médio Técnico Integrado em Hospeda-

gem e Agroecologia. Durante a proposta de escrita de cartas, ao todo, tivemos 

a participação de 75 estudantes que, individualmente, em dupla ou em grupo, 

redigiram o total de 64 cartas.  

2º) Direção de Ensino (profa. Sandra Patriota) e Direção Geral (Prof. Dá-

cio Camerino): concordaram com a realização do Projeto no Campus, bem 

como, com a apresentação das ideias prévias no Encontro Pedagógico.  

3º) Cerca de cinco professores, do Campus, enviaram e-mails com contri-

buições a partir de questionamentos2 elencados durante a apresentação do 

Projeto na escola. Além disto, há servidores que liberaram palavras de entusi-

asmo com a realização do Projeto, inclusive, há sugestões de que outras edi-

ções do Projeto ocorram.  

4º) Oito servidores do Campus se dispuseram a compor a Equipe de Lei-

tura prévia das cartas e dar feedback aos estudantes, antes do envio das cartas 

às Câmaras Municipais: Andréia (Bibliotecária); Fabrícia (Pedagoga); Jairo 

(Professor de Inglês); José Araújo (Professor de Geografia); Lívia (professora 

de disciplinas técnicas de Hospedagem); Louise (Técnica em Assuntos Educa-

cionais); Lucielma (Pedagoga); Renato (Professor de disciplinas técnicas de 

Hospedagem).  

5º) Prof. Renato Lobo (disciplinas técnicas de Hospedagem): teve uma 

participação de fundamental importância para a realização do Projeto, pois, 

                                                           
2 Após a apresentação das ideias iniciais do Projeto, na escola, propus alguns questionamentos aos servi-

dores presentes, com o objetivo de fazer um diagnóstico acerca da percepção do grupo acerca de aspectos 

ligados à Educação para a Democracia. Nessa perspectiva, levei os seguintes questionamentos para o grupo 
refletir e, posteriormente, compartilhar as respostas: 

 a) Como você observa a temática "Valores democráticos e de coletividade" no seu ambiente de 

trabalho? É algo possível? Ou utópico?  

 b) Há estudos que consideram que projetos educativos para a Democracia são mais efetivos se 

criarem, em seus participantes, 3 aspectos: Compromisso, Capacidade e Conexão. Diante desse desafio, 

compartilhe alguma ideia ou projeto, que gostaria de aplicar na escola, tendo como foco a promoção de 
vivência democrática. 
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logo após ouvir sobre a proposta do projeto - apresentação realizada no En-

contro Pedagógico com os docentes - incentivou as suas turmas na escrita das 

cartas. Esse incentivo ocorreu, inclusive, antes da urna de madeira ficar 

pronta. Quando a urna ficou pronta e passei em todas as turmas para explicar 

sobre o projeto e estimulá-las a participar, diversos estudantes já tinham es-

crito cartas. Cerca de 98,5% dos estudantes que redigiram cartas aos vereado-

res são de turmas nas quais o prof. Renato leciona.  

6º) Diretor Geral (Prof. Dácio Camerino) e Diretor de Administração (Sr. 

Manoel Carlos) – contribuíram com a liberação de carro institucional para a 

visita às Câmaras Municipais para a entrega das cartas e ofício aos Vereadores.  

7º) Chefe de Gabinete do Campus (Emerson Magalhães) – contribuiu na 

elaboração dos ofícios os quais foram entregues a representantes das Câma-

ras. Os referidos ofícios, assinados pela Direção Geral do Campus, foram dire-

cionados aos vereadores de cinco cidades (Maragogi, Japaratinga, Porto Calvo, 

Matriz de Camaragibe e São Luís do Quitunde), com a finalidade de convidá-

los para um Encontro com nossos estudantes e servidores.  

8º) Sr. Sandro – motorista da Instituição: com prestatividade contribuiu 

na localização das Câmaras Municipais de cinco cidades do Litoral Norte Ala-

goano.  

9º) Alguns representantes do Poder Legislativo local compareceram ao 

Encontro na Escola, marcado para o dia 08/11/2017. Apesar do convite ter 

sido feito aos representantes de cinco Câmaras Municipais, no dia marcado 

tivemos representantes de apenas três cidades: Porto Calvo (3 vereadores e 1 

assessor), Matriz de Camaragibe (1 vereador) e Maragogi (1 vereador). Os ve-

readores, que se fizeram presentes, contribuíram significativamente no En-

contro proposto. Assim, nosso agradecimento aos seguintes parlamentares da 

região: Edmilson De Souza Silva (Misso) – Vereador de Porto Calvo; Maria Do 

Rosário Lins Barbosa (Zai) - Vereadora de Porto Calvo; Paulo Fábio Lélis Oli-

veira (Paulo Lélis) – Vereador de Porto Calvo; Amaro Galdino Da Silva (Mario 

Galdino) – Vereador de Matriz de Camaragibe; Carlos Acioly Wanderley Junior 

(Junior da Barra Grande) – Vereador de Maragogi. 

3. AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE O PROJETO:  
     PENSAR E REPENSAR CONSTANTES 

Partindo do princípio de planejamento enquanto processo flexível, a cons-

trução, bem como, o desenvolvimento do Projeto foram permeados de repensar 

e consequente busca de melhor adequação à realidade. Nessa perspectiva, sen-

tiu-se a necessidade de ampliar o cronograma final em relação ao inicialmente 

pensado. 
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3.1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO NA ESCOLA 

09 de Agosto de 2017: No Encontro Pedagógico do IFAL - Campus Maragogi, 

compartilhei com docentes e técnicos, ligados ao Departamento Acadêmico, as 

experiências vivenciadas no Programa "Missão Pedagógica no Parlamento 

2017", além de dialogar acerca de proposta para aplicação de projeto de ensino 

ligado à Educação para a Democracia.  

04 de Setembro de 2017: Socialização de cópia do Projeto (versão adap-

tada) no e-mail de grupo dos servidores, do Campus, e convite para a formação 

de Equipe de Leitura prévia das cartas. Nesse momento, alguns servidores se 

manifestaram, parabenizando a iniciativa de realização do projeto.  

3.2 O INÍCIO DO PROJETO DE APLICAÇÃO 

Nos dias 05 e 12 de Setembro de 2017 passei nas turmas para divulgar o Pro-

jeto e estimular os nossos estudantes a participar. Além disto, em outro mo-

mento, aproximei-me de grupos de estudantes, no pátio da escola, para um breve 

diálogo acerca da proposta do Projeto e senti que, infelizmente, muitos estudantes 

estavam desacreditados e sem vontade de participar de questões ligadas à Política. 

A Urna de Madeira, para depósito das cartas, ficou disponível no pátio du-

rante o seguinte período: 05 a 24 de Setembro de 2017 (alguns dias além do 

cronograma pensado inicialmente). No dia 25 de Setembro de 2017, a urna foi 

aberta. Após a contagem das cartas, socializei no e-mail de grupo de servidores, 

um quadro indicando a quantidade de cartas escritas por turma e por cidade.  

3.3 INÍCIO DA ATUAÇÃO DA EQUIPE DE LEITURA 

 No período de 26 a 28 de Setembro de 2017, a Equipe de Leitura, formada 

por servidores do Campus, recebeu pacotes com as cartas produzidas pelos alu-

nos, bem como, orientações acerca da produção da carta-feedback. Logo, além 

das cartas, foram disponibilizados os seguintes documentos à Equipe de Leitura: 

1. Quadro indicando a distribuição dos pacotes de leitura; 2. Sugestão de “esque-

leto de texto”3 para feedback aos alunos-escritores (nesse caso, houve a orienta-

ção de que ficassem à vontade para completar e/ou realizar modificações no 

texto fornecido como modelo). 

30 de Setembro a 05 de Outubro de 2017: período no qual os integrantes 

da Equipe Leitora redigiram as suas considerações acerca das cartas produzidas 

pelos alunos. Todos me entregaram os documentos impressos e assinados. 

                                                           
3 Ver modelo nos Apêndices do artigo. 
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05 e 09 de Outubro de 2017: Separação de materiais para fornecer feedback 

às turmas acerca das cartas produzidas. No ensejo, todas as cartas redigidas pe-

los estudantes e considerações da Equipe de Leitura foram digitalizadas. Além 

disto, a primeira versão das cartas foram xerocadas para ser anexada a carta 

com considerações da Equipe de Leitura.   

10 e 11 de Outubro de 2017: Agradecimento nas turmas que escreveram as 

cartas, bem como, entrega das cartas-feedbacks aos estudantes. Nesse momento, 

foi dada a orientação de que observassem as considerações dos servidores do 

Campus em relação às suas produções e se desejassem poderiam aperfeiçoar as 

cartas, anteriormente produzidas, antes da entrega às Câmaras Municipais. 

3.4 BUSCA DE DIÁLOGO COM AS CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO 

11, 13 e 17 de Outubro de 2017: tentativas de telefonema para cinco Câma-

ras Municipais do Litoral Norte Alagoano. Algumas ligações com êxito e outras 

não. Muitas dificuldades, sobretudo, em virtude dos números desativados ou de-

satualizados, considerando o publicado na Internet. 

16 a 18 de Outubro de 2017: recebimento da nova versão de cartas dos 

estudantes que optaram por aperfeiçoar/ retificar algo no texto. 

25 e 26 de Outubro de 2017: Visita às Câmaras Municipais para conversa 

acerca do Projeto, entrega das cartas e ofício/convite para representantes do 

Poder Legislativo da região irem à Escola. 

3.5 ENCONTRO COM VEREADORES NA ESCOLA 

08 de Novembro de 2017: realizamos o Encontro com o Poder Legislativo da 

Região, no Auditório do Campus. O Auditório ficou repleto de estudantes e alguns 

servidores.  Somando-se as participações dos dois turnos (matutino e vespertino), 

tivemos mais de 200 pessoas presentes.  Na abertura do evento fiz uma breve ex-

plicação sobre o Projeto e considerações sobre Educação para a Democracia. Em 

sequência, tivemos um momento de fala dos vereadores os quais apresentaram 

aos discentes acerca de temáticas, tais como: 1. Atribuições dos vereadores, 2. 

Funcionamento do Poder Legislativo Municipal; 3. Possibilidades de diálogo entre 

a comunidade e a Câmara e 4. Considerações/ Feedback acerca das cartas envia-

das pelos estudantes do IFAL – Campus Maragogi.  

Após a fala dos vereadores, estudantes e servidores ficaram à vontade para 

realizar comentários, bem como, questionamentos, contribuindo assim no enri-

quecimento do debate proposto. Ficou evidente, a partir das falas dos presentes, 

o quanto foi significativa essa ação em prol do estreitamento do diálogo entre 

Escola e representantes do Poder Legislativo da Região. 
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4. AVALIAÇÃO DURANTE O PROJETO: FEEDBACK DE,  
PARA E COM OS SUJEITOS ENVOLVIDOS 

A partir da concepção da avaliação enquanto processo, vejo a necessidade 

de realizá-la levando em consideração a coletividade. Logo, ao longo do desen-

volvimento do Projeto foi considerado o feedback de, para e com os sujeitos en-

volvidos. 

Com relação ao “Feedback de”, as conversas informais com estudantes e servi-

dores, bem como, os e-mails e mensagens recebidas ao longo do projeto foram rele-

vantes para o pensar e (re)pensar de estratégias tanto para essa primeira edição do 

projeto quanto para outras que poderão ser colocadas em prática.  

Logo no início do desenvolvimento do projeto de aplicação na escola, algu-

mas situações chamaram-me atenção, tais como: 1) quando passei nas salas, 

convidando e explicando acerca da proposta do projeto de escrita de cartas aos 

vereadores das cidades nas quais moram, alguns estudantes perguntaram: “_A 

carta pode ser anônima?”. Nesse momento, em diálogo com as turmas, proble-

matizei: “_Qual seria o principal motivo para se optar por escrever uma carta de 

forma anônima? Seria escrever de forma não apropriada ou não cordial?”. Em 

sequência, falei-lhes que não existia uma “obrigatoriedade” em relação a identi-

ficação nas cartas, mas que tal identificação seria importante para a Equipe de 

Leitura da Escola dar um Feedback inicial sobre as cartas redigidas, antes do en-

vio às Câmaras Municipais; 2) Ao colocar, no pátio, uma URNA de madeira, para 

os estudantes colocarem as cartas produzidas, observei olhares curiosos direci-

onados tanto à urna quanto aos cartazes convidativos. Em determinado mo-

mento, assim, que a urna foi colocada no pátio, uma estudante se aproximou e 

questionou: “_Pra que isso?”. Então, falei sobre a proposta de escrita de cartas 

aos vereadores das cidades nas quais os estudantes moram. Em seguida ela 

questionou novamente: “_Pra que isso?”, assim, percebi que ela estava querendo 

saber o objetivo macro do Projeto, então, falei-lhe: “_Compreendermos que De-

mocracia não se restringe ao momento eleitoral, pois, é importante o diálogo 

com os nossos representantes”. 

As duas situações supracitadas são exemplos de momentos de considerações 

feitas pelos estudantes, a partir do convite esboçado no projeto. O ponto de par-

tida do Projeto foi uma ação aparentemente simples, mas à medida que o projeto 

foi caminhando, outras demandas foram surgindo. Por exemplo: Quando escrevi 

a primeira versão do projeto, pensei em selecionar as cartas que se destacassem 

em conteúdo e estrutura; porém, considerando a opinião da tutora e dos colegas 

de turma do programa “Missão Pedagógica no Parlamento 2017”, pensei em outra 

estratégia: encaminhar todas as cartas, passando previamente por uma Equipe de 

Leitura, a qual teve como atribuição dar feedback prévio aos estudantes-escrito-
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res, acerca das cartas produzidas, antes da entrega às Câmaras Municipais da re-

gião. Logo, tal reformulação demandou mais tempo na execução do projeto e, con-

sequente, mudanças no cronograma. 

A Equipe de Leitura prévia das cartas contribuiu de forma significativa, 

pois realizou considerações acerca das cartas redigidas pelos estudantes, pon-

derando análise de conteúdos e estrutura dos textos, além de parabenizar os 

estudantes pelo interesse em estreitar o diálogo com os representantes do Po-

der Legislativo local. Dessa forma, cada estudante-escritor recebeu uma carta 

com apreciações da equipe de leitura, antes do envio das suas cartas. Muito in-

teressante observar a diversidade e riquezas nos feedbacks! Apesar de um “mo-

delo” para norte na escrita, cada integrante da equipe de leitura deixou a sua 

marca nas considerações... Essa etapa é o que denominei de “Feedback para”. 

Todas as cartas dos estudantes e feedbacks da Equipe de Leitura foram di-

gitalizadas. Tais documentos servirão para reflexões e análises futuras, bem 

como, para contribuir com o trabalho dos docentes que desejarem algum re-

torno sobre a escrita dos seus alunos. Um docente de Língua Portuguesa, do 

Campus, inclusive, já pediu informes acerca da participação dos alunos das tur-

mas nas quais leciona. 

Por fim, denomino de “Feedback com” o movimento iniciado após o Encon-

tro entre Representantes do Poder Legislativo da região, estudantes e servido-

res do Campus, realizado no dia 08 de novembro de 2017. Após esse Evento, 

considerado como a “culminância” dessa edição do Projeto, todos os participan-

tes (estudantes, servidores e vereadores) foram convidados a realizar conside-

rações acerca do Projeto. As considerações, ainda, estão em curso, por isso, no 

tópico em sequência, trataremos de algumas considerações que chegaram até o 

presente momento. 

5. CONSIDERAÇÕES APÓS A EXECUÇÃO DO PROJETO:  
OLHARES DE ALGUNS PARTICIPANTES 

Carlos Filgueiras - Professor de História no IFAL/Campus Maragogi 

A proposta é excelente. Ela estimulou e permitiu, na prática, uma coisa que é 
muito solicitada na teoria: a participação política ativa além do voto. Em sala 
de aula, principalmente na minha área, é muito comum cobrar essa participa-
ção, mas não se passa muito disso. O projeto fez isso acontecer. Para além 
disso, o projeto também "educou" os vereadores na medida em que eles tam-
bém foram cobrados a prestar contas, algo que certamente não deve ocorrer 
com frequência. 

O que chamou minha atenção foi como se conseguiu articular todas as etapas 
do processo num espaço tão curto de tempo. Da mobilização dos docentes e 
discentes, passando pela visita às câmaras e culminando com as visitas dos 
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vereadores ao campus, o que mostrou a organização e o compromisso da exe-
cutora do projeto. 

Eu não consigo separar um aspecto que tenha gostado mais, pois todas as 
etapas, que foram muito bem executadas, foram complementares. O estí-
mulo ao contato entre as instituições escola e câmaras é o que eu vejo como 
grande ganho do projeto como um todo. Também vejo o projeto (com sua 
continuidade) como uma oportunidade de inserir o campus Maragogi no ce-
nário político local como uma instância maior de intermédio entre os cida-
dãos e as câmaras. A inserção do projeto no calendário anual de atividades 
é uma ótima oportunidade dos vereadores adquirirem o hábito de prestar 
contas aos nossos discentes. 

[...] com a continuidade do projeto, podemos preparar melhor os nossos estu-
dantes em sala de aula para o encontro com os vereadores.  

Por fim, a falta de compromisso de algumas câmaras, que não enviaram represen-
tantes nem justificaram a ausência foi o que eu considerei de mais grave. 

Como sugestão, à princípio, aumentar o tempo do Encontro, diminuir o tempo 
de exposição dos vereadores (com controle rígido de tempo) e aumentar o 
tempo de debate entre os vereadores e os estudantes. 

Renato Lobo - Professor de disciplinas técnicas de Hospedagem no IFAL/ 
Campus Maragogi 
 

Primeiramente fazer parte de um projeto como este é o exercício como cida-
dão de contribuir na aproximação da comunidade com a política pública, na 
perspectiva de criar um ambiente colaborativo entre alunos e representantes 
políticos.  

As cartas me chamaram muito a atenção, porque são pedidos legítimos de 
atendimento a necessidades que deveriam ser atendidas mas não são na mai-
oria dos casos.  

Eu gostei do momento presencial e acho que ele deveria ser ampliado para aco-
modar tantos questionamentos pertinentes. Agora o que menos gostei foi a 
pouca adesão das municipalidades na participação da plenária. Senti muito pela 
falta dos representantes. Como sugestão fica o reforço na ampliação do escopo 
do projeto para mais de um dia de evento, com palestras relacionadas a estru-
tura de política pública nos três níveis de representação para elucidar as ques-
tões com nossos alunos. 

Agradeço imensamente a oportunidade de participar e de poder aprender um 
pouco mais. No momento em que peguei no microfone para falar, meu coração 
bateu muito forte, ali eu entendi que estava cumprindo meu propósito como 
educador. Foi emocionante! 

Maria do Rosário Lins Barbosa (Zai) -  Vereadora na cidade de Porto Calvo 
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Começo parabenizando a Instituição e a Pedagoga Fabrícia Carla, pela inicia-
tiva em fazer a culminância de um projeto escolar, proporcionando o Encon-
tro entre estudantes e Poder Legislativo. 

O projeto que começou com cartas escritas pelos alunos e enviadas a nós ve-
readores, nos deu a possibilidade de conhecer um pouco sobre o que se passa 
na cabeça desses jovens em relação ao trabalho e a função que desempenha-
mos. 

Foi muito gratificante perceber a preocupação de nossos jovens em relação 
ao desenvolvimento do município, onde vários falaram em suas cartas sobre 
a importância da história de nosso município, o cuidado com o meio ambiente, 
a necessidade de segurança, o apoio aos artistas locais e a exploração do tu-
rismo histórico e cultural como fonte de renda. 

Nossas escolas precisam de mais projetos como esse, que façam os jovens refletir 
sobre o seu papel na sociedade, seus direitos e deveres. É preciso estimular a ci-
dadania e o senso crítico dos jovens para o fortalecimento da Democracia. 

E nós vereadores precisamos desse estímulo, cobrança e conscientização para 
uma melhor atuação política. 

Portanto, todos vocês estão de parabéns! 

Carlos Acioly Warderley Júnior (Júnior de Barra Grande) –  
Vereador na cidade de Maragogi 
 

[...] momento participativo e relevante para o desenvolvimento de Mara-
gogi/AL, alunos antenados com as Políticas Públicas.  

Cabe ressaltar as 31 cartas muito bem elaboradas com críticas construtivas 
em diversas áreas, como citou uma aluna do 2° ano Hospedagem vespertino: 
uma enorme deficiência na infraestrutura, segurança, sistema viário, mora-
dias, esgoto a céu aberto, falta de água, entre outros agravantes.  

Duas outras cartas de alunas, do 1° ano Hospedagem Vespertino, solicitam me-
lhoria e mais atenção aos Pontos Turísticos, como por exemplo, o Mosteiro de 
São Bento, a Igreja Nossa Senhora da Guia em Barra Grande - riquíssima no tu-
rismo religioso. Outra situação que vem a ganhar o município turístico é o in-
vestimento na cultura local, com melhorias nos vilarejos como Peroba de franco 
crescimento imobiliário, Ponta de Mangue, Balneário Lindíssimo, em Barra 
Grande; uma atenção maior à saúde e, em São Bento realizar um novo plano de 
urbanização e mais investimento na Zona Rural.  

Ao acompanhar o debate realizado no IFAL, observei a ativa participação dos 
alunos, comentando, perguntando sobre as questões abordadas, estabele-
cendo relações com o legislativo sob a regência da Pedagoga Fabrícia Carla. A 
mesma demonstrou muita afinidade com os alunos, estabelecendo um diálogo 
harmonioso obtendo atenção e respeito de todos, motivando e incentivando 
a participação dos alunos, tamanha rica discussão.   
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Mário Galdino - Vereador na Cidade de Matriz de Camaragibe 

Participar do Encontro com os estudantes do Instituto Federal de Alagoas Cam-
pus Maragogi, representando a Câmara Municipal de Matriz de Camaragibe, foi 
um momento ímpar neste meu primeiro ano como vereador. O encontro coor-
denado pela Pedagoga Fabrícia, com a colaboração dos profissionais daquele 
Instituto, permitiu que Parlamentares da região norte de Alagoas, estudantes e 
professores dialogassem sobre as atribuições dos vereadores, a respeito do fun-
cionamento das casas legislativas, de como se dá o diálogo entre a comunidade 
e as Câmaras; e o mais significativo: conversamos sobre as cartas que alunos do 
Instituto enviaram aos vereadores.  

Uma atividade pedagógica, dessa magnitude, mostrou por um lado como o ve-
reador é um político próximo da sociedade e, por outro, que há um certo dis-
tanciamento entre a comunidade e o parlamentar, especialmente, nas 
questões institucionais.  

As cartas deixam claro que a comunidade se sente com liberdade para colocar 
suas reclamações e reivindicações aos vereadores, mesmo aquelas que eles 
não detém a competência de atuar, isso demonstra, com clareza, a proximi-
dade entre ambos. A distância entre os cidadãos e os políticos fica evidenciada 
na transferência de responsabilidade, onde o eleitor ao votar não acompanha, 
sistematicamente, a ação dos vereadores e dos demais parlamentares. É neste 
contexto, que o projeto desenvolvido pelos profissionais do IFAL- Campus 
Maragogi, é de fundamental importância, pois, traz para os alunos, numa faixa 
etária adequada, a oportunidade de compreender o significado da aproxima-
ção com os gestores e fiscais dos recursos públicos, visto que, na metodologia 
do Encontro, os estudantes foram para além das cartas fazendo questiona-
mentos diretos aos vereadores se traduzindo num aprendizado e descobertas 
para os dois lados.  

Por tanto, acredito que esse projeto incorporado ao calendário das intenções 
educacionais, pode contribuir para melhorar a relação entre a comunidade e 
os gestores públicos, otimizar a aplicação dos recursos e contribuir pra me-
lhorar a qualidade de vida das pessoas. 

6. TRÊS Cs4 NO PROJETO 

O Projeto “Escrevendo Cartas aos Vereadores do Litoral Norte Alagoano: Prota-

gonismo dos Estudantes do IFAL – Campus Maragogi” pode ser considerado como 

ação de Educação para a Democracia, pois, estimulou o desenvolvimento de capaci-

dades, tais como: pensar, participar, elaborar, analisar e propor políticas. Isto é, tra-

balhou não apenas conhecimentos, mas também, habilidades e valores. Nessa 

                                                           
4 Abordagem conceitual acerca dos 3 Cs está presente no artigo “Ensinando Democracia: O que as es-

colas precisam fazer” (Joseph Kahne e Joel Westheimer). Disponível em: <http://www.educacaoadistan-

cia.camara.leg.br/ead_cfd/course/view.php?id=320>. Tradução livre dos principais trechos do artigo: 

Teaching Democracy: What Schools Need to Do. Traduzido por: Renata Bressanelli Silva. Referência 

completa: Kahne, Joseph & Westheimer, Joel. Teaching Democracy: What Schools Need to Do. Phi 
Delta Kappan, v.85, n.1, p 34-66, set 2003. 
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perspectiva, para trabalhar tais dimensões, algumas práticas pedagógicas são es-

senciais, os chamados 3 C’s: compromisso, capacidades e conexões democráticas. 

Com relação ao Compromisso, o projeto propôs atividades que favorecem 

aos estudantes o envolvimento em questões sociais reais, assim, houve o estí-

mulo ao sentimento de pertencimento à ação proposta, pois, partiu-se do lócus 

de vivência deles; 

O segundo “c” – Capacidades - semelhantemente pôde ser observado no 

Projeto, a partir do feedback realizado tanto pela Comissão de leitura da escola 

quanto no diálogo/ debate com os vereadores, pois, tais ações tem como cerne 

a ampliação das habilidades dos estudantes no que diz respeito à compreensão 

e atuação em questões sociais que afetam seu cotidiano; 

O terceiro “c” – Conexões Democráticas – foi expresso a partir do estímulo 

de ações coletivas. Nessa perspectiva, os estudantes redigiram cartas tanto in-

dividualmente quanto em grupo. Além disto, inferimos que, provavelmente, ao 

longo do Projeto, os estudantes dialogaram com seus pares e familiares acerca 

do que redigiram nas cartas, bem como, suas propostas e questionamentos para 

o diálogo/debate com os vereadores. 

7. DIFICULDADES E SITUAÇÕES INUSITADAS  

Uma dificuldade encontrada durante o Projeto foi o contato inicial com as Câ-

maras Municipais de cinco cidades5 do interior de Alagoas, pois, diversos telefones 

indicados na Internet estão desatualizados, inclusive, no site da União de Vereadores 

do Estado de Alagoas. Em alguns casos, para conseguir contato com algum servidor 

de algumas Câmaras, foi necessário o telefonema para particulares.  

O principal objetivo desse contato prévio por telefone foi agendar dia e ho-

rário para apresentar o Projeto aos vereadores, entregar cartas dos alunos, bem 

como, ofício. Depois de alguns dias buscando comunicação, consegui agendar as 

visitas.  

Durante a abertura da urna, na escola, observei dois objetos inusitados 

junto com as cartas dos alunos: um preservativo feminino (embalagem lacrada) 

e um pequeno bilhete desvinculado da proposta do Projeto. O primeiro objeto 

deve ter sido obtido durante um evento (Ciclo de palestras sobre doenças sexu-

almente transmissíveis e gravidez na adolescência), o qual ocorreu na escola na 

mesma época em que a urna estava disponível no pátio. Tal situação (localização 

de objetos desvinculados da proposta do Projeto dentro da urna), levou-me a 

                                                           
5 Os estudantes no Campus Maragogi residem em diversas cidades do Litoral Norte. Durante o Projeto, 

estudantes, das seguintes cidades, escreveram cartas: Maragogi, Japaratinga, Porto Calvo, Matriz de Ca-
maragibe e São Luís do Quitunde. 
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algumas reflexões, sobretudo, ligadas à necessidade de intensificação de um tra-

balho prévio acerca do exercício de Cidadania e Democracia, antes, propria-

mente, da proposta de escrita de cartas. 

Por fim, outra dificuldade encontrada diz respeito a presença de represen-

tantes das Câmaras convidadas. Antecipadamente, entreguei as cartas redigidas 

por nossos discentes, bem como, ofício a cinco (5) Câmaras Municipais do Lito-

ral Norte Alagoano. Além disto, posteriormente, telefonemas foram realizados 

para lembrar e confirmar a presença dos vereadores. Entretanto, no Encontro 

proposto, tivemos a presença de representantes de, apenas, três (3) cidades: 

Uma equipe de Porto Calvo (3 vereadores e 1 assessor), 1 vereador de Matriz de 

Camaragibe e 1 vereador de Maragogi.  

Essas foram algumas das dificuldades encontradas, porém, o Projeto como 

um todo, também, foi composto por muitos aspectos exitosos, deixou muitos 

aprendizados e “gostinho de quero mais” nos participantes.  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
RESULTADOS E APRENDIZADOS SOBRE O PODER LEGISLATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Escrevendo Cartas aos Vereadores do Litoral Norte Alagoano: Protago-

nismo dos Estudantes do IFAL – Campus Maragogi” é um projeto cuja execução 

trouxe diversas reflexões não só do ponto de vista de aprendizagens sobre o Po-

der Legislativo e aspectos linguísticos (escrita de cartas), mas sobre estratégias 

pedagógicas com vistas a despertar maior interesse por envolvimento em ações 

que visam vivências democráticas. 

Ao longo do Projeto, alguns questionamentos vieram à minha mente, tais 

como: Numa segunda edição do projeto, quais estratégias posso utilizar para 

Fonte: A autora 
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atrair a totalidade dos estudantes do Campus? Quais outras parcerias podem ser 

firmadas? – Tais questionamentos resultam do anseio inicial: Ter a participação 

de todas as turmas. Dos 484 estudantes matriculados no ano letivo de 2017, ti-

vemos a contribuição de 75 estudantes, os quais, individualmente, dupla ou 

grupo, redigiram o total de 64 cartas.  

Lembro-me bem do questionamento desconfiado de alguns estudantes: 

“Será que os vereadores irão ler as cartas?”. E com muito ânimo respondia: 

“Sim, certamente. E, também, serão convidados a vir à nossa escola para dar 

feedback a vocês”.  

Apesar de algumas dificuldades encontradas durante o Projeto, isso não me fez 

desanimar. Ao contrário, estou bem animada e otimista com os frutos que foram e 

ainda serão gerados com esse Projeto. Vejo-o como “pontapé inicial” de muitas ou-

tras experiências que virão, no que diz respeito a relação entre Escola e Política. A 

escola não pode estar desvinculada da vida. E a Política faz parte da vida. 

Segundo Dermeval Saviani (apud Bertoldo e Jimenez, 2015, p, 25), “educa-

ção e política são inseparáveis e integram uma mesma totalidade já que são mo-

dalidades de uma mesma prática, que é a prática social”. 

Durante a viagem para a entrega das cartas redigidas pelos estudantes, ob-

servei que as Câmaras Municipais das cidades visitadas estavam localizadas em 

ruas próximas aos seguintes pontos: Igreja e Praças centrais. Ou seja, os centros 

de Poder Político, Religioso e de Lazer concentrados na mesma região. 

Outra situação a qual chamou-me atenção: as diferentes arquiteturas das 

Câmaras Municipais. Uma Câmara, por exemplo, está estrategicamente locali-

zada na esquina de uma rua, tem portas e janelas bem grandes, as quais ficam 

abertas. Isso possibilita a visão de todo o movimento da rua, bem como, permite 

que a população observe a movimentação dentro desse prédio. Para mim, esse 

é um aspecto convidativo à Comunidade. Um convite para adentrar ao recinto e 

buscar aproximação com seus representantes. 

O ideal é que esse convite não seja, apenas, uma mensagem arquitetônica, 

mas, sobretudo, de práticas sociais. 

Falar em Democracia engloba aspectos, tais como: flexibilidade, dialogici-

dade, participação, equidade, descentralização de poder, rompimento com pen-

samento oligárquico (governo para poucos), entre outros.  

Não há como falar em Democracia sem falar de direitos humanos, então, à 

guisa de considerações finais, lembremo-nos de Boaventura de S. Santos (2013), 

o qual afirma que “mais importante do que ser objeto de discursos de direitos 

humanos é ser sujeito de direitos humanos”. Parafraseando o referido autor, po-

demos dizer que mais importante do que discursar acerca de Democracia é vi-

venciar e ser sujeito participante de Democracia. 
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9. REGISTROS ICONOGRÁFICOS 
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PROJETO “HOUSE OF CARDS”:  
O JOGO DA POLÍTICA 

FILIPE MARINHO1 

1. APRESENTAÇÃO 

Fruto de um desejo de unificar os alunos das 3 séries do Centro Estadual de 

Ensino Médio em Tempo Integral “São Pedro” (escola localizada em Vitória, capital 

do Espírito Santo) através do sonho de mudar a forma como os nossos jovens veem 

a política, criou-se a disciplina eletiva “House of Cards: O Jogo da Política”, uma ação 

coletiva realizada entre diversos atores da comunidade escolar, tendo os estudantes 

como protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. 

A princípio, foi proposta pela gestão escolar a criação de uma série de dis-

ciplinas eletivas que se baseassem nas preferências dos estudantes, sendo a po-

lítica um dos focos de interesse a serem propostos – devido, principalmente, às 

reverberações do que o legado das ocupações estudantis de 2016 deixou na es-

cola, como a necessidade da criação de um grêmio estudantil que representasse 

os interesses dos estudantes junto à gestão. 

Proposta pelo professor de língua inglesa da escola (a partir de sua experiência 

no programa Missão Pedagógica no Parlamento 2017), a disciplina eletiva “House 

of Cards: O Jogo da Política” teve a adesão imediata de uma das professoras de língua 

portuguesa e o apoio direto de cinco professores quando apresentada à escola, 

sendo que apenas os professores das áreas de ciências humanas e de linguagens de-

monstraram interesse, assim como diversos estudantes o fizeram desde a primeira 

apresentação do projeto na escola, em agosto de 2017. 

Ao longo do projeto, que se desenvolveu por quatro meses com uma pro-

posta de continuação a longo prazo, atores parceiros de outros órgãos da socie-

dade civil (como o Conselho Tutelar, por meio de seu coordenador e ex-

integrante do programa Parlamento Jovem Brasileiro) também se envolveram 

nas ações realizadas, que contaram com o apoio da Assembleia Legislativa do 

                                                           
1 E-mail: oliveirafilm@gmail.com  
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Estado do Espírito Santo e da Câmara Municipal de Vitória através dos respecti-

vos programas “Escola do Legislativo” e “Escola vai à Câmara”, além da partici-

pação direta de um deputado estadual e de dois vereadores. 

O envolvimento dos estudantes nas ações ocorreu desde antes da apresen-

tação do projeto à comunidade escolar, uma vez que a ideia para a criação do 

projeto surgiu a partir de suas preferências, ainda que os métodos e as estraté-

gias pedagógicas utilizadas desde o início tenham sido modificados para melhor 

atender às necessidades do nosso “público-alvo” que, de plateia, tornou-se ator 

principal: o estudante como protagonista. 

Conforme mencionado, o projeto foi apresentado por um professor a partir 

de sua experiência com o programa Missão Pedagógica no Parlamento e com-

partilhado com os outros atores envolvidos, sendo que houve um maior inte-

resse por parte da professora de língua portuguesa com a qual a disciplina foi 

ministrada em conjunto, enquanto os outros professores colaboraram basica-

mente com informações e indicações de atores parceiros – além do apoio insti-

tucional que, em tempos de Escola sem Partido, fez-se mais do que necessário 

para a realização do projeto. 

Dos atores parceiros de outros órgãos, a participação do coordenador do Conse-

lho Tutelar de Vitória e ex-integrante do Parlamento Jovem Brasileiro foi muito im-

portante por despertar nos estudantes o pensamento crítico sobre a política 

estudantil, tendo como questão crucial a necessidade da criação de um grêmio estu-

dantil na escola. Além desse ator parceiro, a participação no programa “Escola do Le-

gislativo” se deu com a presença de um deputado estadual (curiosamente também um 

professor, eleito em 2014 a partir do menor gasto de campanha entre os colegas, 

tendo alunos como propagadores), que trouxe uma nova perspectiva do Poder Legis-

lativo e que culminou com uma simulação de sessão na qual os estudantes discutiram 

e votaram um projeto de lei criado por eles mesmos. 

Por fim, no programa “Escola vai à Câmara”, houve então a atuação direta de 

dois vereadores da cidade de Vitória – sendo um deles o presidente da Câmara 

Municipal, por meio do projeto de resolução n° 6/2015, que foi aprovado às vés-

peras do início do projeto para incluir a participação de alunos do Ensino Médio 

no programa. Ao outro vereador, morador da região onde se localiza a escola, 

coube recepcionar os alunos na Câmara e os apresentar à realidade do Poder Le-

gislativo municipal, culminando com uma sessão onde os estudantes fizeram per-

guntas e expuseram suas opiniões sobre o Poder Legislativo. 

Todas as ações realizadas por atores parceiros externos à escola tiveram 

um foco maior em metodologias expositivas, enquanto nossas ações relaciona-

das à aplicação do projeto na escola buscaram inverter a lógica das estratégias 

pedagógicas tradicionais por meio do método de “sala de aula invertida”, com-

preendendo a proposta das metodologias ativas aplicadas ao ensino em seus as-

pectos teórico-conceituais e práticos. 
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Através da problematização e ressignificação da política por meio de jogos 

como o “Jogo da Política”, apresentado aos participantes do programa Missão 

Pedagógica no Parlamento em 2017, o projeto se deu com o papel dos docentes 

como facilitadores nesse processo de aprendizagem a fim de estimular a auto-

nomia do discente. 

Em um primeiro momento, estimulou-se o desenvolvimento de consciência 

crítica e indagadora (que reconhece a realidade como mutável) através da me-

todologia de “caixa de ferramentas”, trazendo para os estudantes a atividade do 

Mapa da Empatia na qual se colocaram em posição de alteridade para confecci-

onar mapas mentais de todos os atores envolvidos na comunidade escolar, in-

troduzindo assim o conceito de pluralidade de ideias e associando-o à tarefa de 

se pensar a política coletivamente. 

Na sequência, trabalhou-se com o “Jogo da Política” por meio da aprendiza-

gem baseada em problemas, exigindo ampla gama de conhecimentos para se che-

gar à solução e estimulando um papel docente mais interativo enquanto o papel 

do aluno torna-se ativo. Para isso, foi-lhes apresentado um jogo no qual deveriam 

encontrar 7 leis em um conjunto de imagens aleatórias de cidades brasileiras e 

encontrar soluções para as brechas nessas leis ou criar novas leis que resolvessem 

os problemas. Contando com um deficiente visual como um de nossos alunos mais 

interessados, a adaptação dessa atividade se deu como mais um ato de protago-

nismo dos estudantes a fim de incluí-lo no processo, descrevendo a imagem para 

o colega ao mesmo tempo em que a descrição os auxiliou a refletir melhor sobre 

as situações apresentadas nas imagens. 

As aulas se deram com a sequência didática das outras seis etapas do jogo, 

com o uso de metodologias ativas de ensino (BERBEL, 2011) como estudos de 

caso fictícios ou adaptados da realidade para se trabalhar com escolhas e a 

aprendizagem significativa baseada na associação do novo conhecimento e o co-

nhecimento já existente. 

Durante o trabalho realizado, foram identificadas situações em que se tra-

balhou o compromisso dos envolvidos, bem como seus conhecimentos, habili-

dades, valores e suas conexões. Em cada uma das dimensões houve situações, 

falas e momentos em que os 3Cs (compromissos, capacidades e conexões) foram 

construídos ao longo do processo, em um projeto que se pretende fortalecido a 

longo prazo. 

Quanto ao compromisso dos atores envolvidos, a participação ativa e coope-

rativa das pessoas envolvidas no projeto tornou-se fator preponderante para sua 

continuação e melhor aceitação pela gestão da escola, assim como a adesão da-

queles que no início viam o projeto com desconfiança. Associada ao compromisso 

dos atores envolvidos, a criação de capacidades aconteceu com a visível melhora 

dos debates no espaço escolar, com uma sensível mudança na capacidade expres-

siva dos alunos quanto a situações locais em seu protagonismo na escola ou glo-

bais como a participação em duas simulações geopolíticas. 
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Finalmente, as conexões se deram e têm se dado constantemente, tanto na 

melhora entre o relacionamento dos próprios estudantes com posições políticas 

diferentes quanto nas conexões que envolvem toda a comunidade escolar. Para 

a culminância do projeto, o jogo do “Eu Decreto” (desenvolvido pela ONG Fast 

Food da Política) foi utilizado pelos estudantes para estabelecer conexões entre 

seus anseios políticos na escola e sua aplicação pela gestão, de maneira que as 

solicitações mais votadas pelos estudantes em discussões – a partir de cédulas 

em branco na qual cada estudante deveria escrever seu decreto – se fizessem 

ouvir e fossem levadas à gestão. 

Pretende-se realizar, também, um minidocumentário da região onde se lo-

caliza a escola a partir de uma pesquisa de campo na qual os estudantes se divi-

dirão em comissões para discutir os diferentes problemas do bairro onde a 

maioria deles reside, além de criar um projeto de lei para ser encaminhado ao 

Poder Legislativo municipal, estadual ou ainda federal no âmbito do programa 

Parlamento Jovem Brasileiro. 

Avaliadas de forma não estruturada ao longo do projeto, as ações imple-

mentadas foram revistas a fim de alcançar os resultados planejados, ou seja, am-

pliar e ressignificar conceitos acerca da política a fim de aumentar o grau de 

conscientização dos estudantes e o conhecimento de nossos direitos e deveres 

enquanto cidadãos. 

Nesse sentido, o feedback da equipe de tutoras do programa Missão Pedagó-

gica no Parlamento foi essencial para que revíssemos o projeto enquanto mo-

mento de espanto, conforme relata Rubem Alves. Um espanto não apenas dos 

estudantes, ao adentrarem o mundo da política sob uma perspectiva tão diferente 

através da “gamificação”, mas dos docentes no tocante ao protagonismo dos alu-

nos e no que são capazes de fazer e ensinar se estimulados a tal. 

Dessa forma, houve uma reavaliação do projeto que partiu da própria cons-

tatação dos alunos de que se sentiam “estudando em uma escola regular, mas de 

tempo integral” enquanto o que desejávamos é que tivessem uma formação di-

ferenciada. Optou-se, então, por priorizar a aplicação do projeto em problemas 

reais vividos na comunidade escolar e seguir por esse caminho, a despeito de 

simulações lúdicas e palestras mais expositivas. 

Acreditamos, portanto, que os objetivos do projeto não apenas foram al-

cançados, mas surpreenderam-nos as atitudes demonstradas pelos estudantes 

em tão pouco tempo ao demonstrarem maturidade política e também pedagó-

gica, legando a todos os atores envolvidos o aprendizado mais importante: de 

que a democracia é um ato de resistência. 

2. DO BRASIL PARA O MUNDO – PROJETO MINIONU 

Paralelamente ao projeto “House of Cards”, foi desenvolvido em parceria 

com a escola o projeto MINIONU, criado a partir da centelha que o novo foco em 
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educação para a democracia despertou na escola em que trabalhamos. Busca-

mos expandir, a partir desse projeto, conceitos aprendidos no curso Missão Pe-

dagógica no Parlamento para contextos de escopo global. 

A história do MINIONU começa em 2000, desenvolvido pelos alunos do curso 

de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e 

cruzam-se as histórias em 2017 com a participação de nossa escola (única escola 

da rede estadual a participar) nesse que é o maior modelo intercolegial da Amé-

rica Latina. Criado pela PUC-Minas para difundir os princípios das Nações Unidas, 

criar líderes e cidadãos conscientes, buscar soluções coletivas para problemas 

mundiais e preparar alunos para o convívio com as diferenças, o MINIONU pro-

porciona o estudo da cultura e política de países de todo o mundo. 

Proposta pelo professor de língua inglesa em conjunto com um dos profes-

sores de geografia, a ideia de participação da escola foi desafiadora desde o seu 

princípio, uma vez que nos faltavam os recursos financeiros necessários para as 

inscrições e nos faltariam no futuro os recursos para a viagem interestadual e hos-

pedagem, para o evento a ser realizado em Belo Horizonte. Além dos recursos fi-

nanceiros, faltava-nos também o tempo uma vez que trabalhávamos em uma 

escola de tempo integral, sem possibilidades de se abrir algum espaço no crono-

grama escolar para outra atividade extracurricular (a não ser que estivesse já 

sendo aplicada como disciplina eletiva, como o projeto “O Jogo da Política”). 

Mesmo com tantos desafios, o protagonismo de nossos alunos (que há 

muito já se interessavam pelo projeto e, no ano anterior, haviam montado um 

clube para discutir entre eles os temas debatidos pelas Nações Unidas) foi o mo-

tivador para levarmos o projeto em diante e buscarmos soluções para tal. Enfim, 

conseguimos junto à PUC-Minas 8 isenções, poupando-nos assim os recursos fi-

nanceiros dos quais não dispúnhamos para inscrições. 

Resolvido o problema dos recursos financeiros para inscrições, restava o 

problema do tempo para alunos de tempo integral que já passavam 9 horas e 

meia na escola, no qual teoricamente não disporíamos também de tempo hábil 

para nos reunirmos. Após negociar com a gestão a possibilidade de ficarmos 

uma hora além de nosso expediente, gerou-se o interesse entre os alunos e sur-

preendentemente muitos abraçaram essa causa. 

Devido ao baixo número de isenções dos quais dispúnhamos, apenas 8 dos 

alunos que se dispuseram a ficar uma hora a mais na escola (para esse verda-

deiro clube de debate) puderam ser selecionados a participar do evento em Belo 

Horizonte, mas esse projeto teve repercussões muito mais longevas do que os 

seis meses nos quais preparamos esses alunos para sua culminância com o 

MINIONU, ou pensávamos que estávamos preparando-os. 

Na verdade, os ganhos com a maior maturidade e capacidade de convivên-

cia entre alunos foram incomensuráveis, ensinando-nos que poderíamos apren-

der muito mais com eles do que o contrário, ou voltando a Rubem Alves: 
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espantar-nos! Ao fim, ainda restando o problema dos recursos financeiros para 

a viagem mas tendo a certeza de que valia muito investir nesse projeto, pedimos 

autorização à gestão para apresentarmos nossos alunos ao grupo empresarial 

“Espírito Santo em Ação” com o objetivo de financiamento. 

Após meses de debate, a oratória dos alunos melhorou muito e a apresen-

tação teve o resultado esperado, impressionando a nós e a tais empresários a 

conscientização política de nossos jovens, com destaque para o aluno Gabriel 

Barbosa Sotero (um aluno que sofria bullying na escola e cuja autoestima foi 

também modificada com a ajuda do projeto): 

Eu esperava ser legal, mas foi maravilhoso. Quando entrei no projeto, não en-
tendia sobre política e nem ligava para essas questões – eu era um analfabeto 
político –, e hoje entendo um pouco e não paro de discutir sobre isso. Eu não 
cresci só como estudante, mas sim como cidadão. (Gabriel Barbosa Sotero, 
aluno do 2º ano). 

E assim termina (?) a nossa história cheia de altos e baixos, com um “final” 

feliz... Graças ao protagonismo desses estudantes, foi possível superar todos os 

obstáculos para a participação da única escola estadual do Espírito Santo (e, in-

felizmente, uma das poucas escolas públicas do Brasil) a integrar o maior mo-

delo intercolegial das Nações Unidas na América Latina. Que este e tantos outros 

projetos visando a educação para a democracia tenham cada vez mais apoio das 

autoridades competentes e de seus pares, servindo como inspiração para as mu-

danças que muito esforço e boas ideias podem causar. 

3. REGISTROS ICONOGRÁFICOS   

 

Apresentação do projeto na escola (Auditório do CEEMTI “São Pedro” – jul/2017) 
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Jogo das 7 leis e palestra com ex-participante do programa Parlamento Jovem (ago/2017) 
 

 

 

 

18º Mini ONU: Maior Modelo Intercolegial de Simulação Geopolítica da América Latina 
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CIDADANIA E PROMOÇÃO  
DA SAÚDE NA ESCOLA:  

RESPONSABILIDADE E COLETIVIDADE  
NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI 

IZABELLY DUTRA FERNANDES1 

1.APRESENTAÇÃO 

O Brasil vem passando por sérios problemas de infestação pelo Aedes aegypti 

nos últimos anos. Além da dengue, doença conhecida da população, surgiram in-

fecções por Zika Vírus e Febre Chikungunya, o que causou uma preocupação ge-

neralizada da comunidade científica e popular. A hipótese mais provável para 

explicar a reintrodução do mosquito no país é a chamada dispersão passiva dos 

vetores, através de deslocamentos humanos marítimos ou terrestres (FIOCRUZ, 

2011). A ideia de promoção da saúde se apresenta como uma forma moderna e 

eficaz de enfrentar os desafios referentes à saúde e qualidade de vida. Diante da 

preocupação de toda população e dos órgãos públicos mediante o aumento des-

controlado de viroses causadas pelo Aedes sp. notou-se a necessidade de desen-

volver medidas que transformassem o ambiente escolar em um lugar de formação 

de agentes promotores da informação, a fim de disseminar conhecimento acerca 

das formas de prevenção e combate ao vetor. As ações buscaram centrar no aluno 

a promoção de saúde no cotidiano de sua comunidade, tendo a escola como em-

basamento teórico para ensina-lo sobre o exercício pleno da cidadania, além do 

trabalho continuo de acesso democrático a informação através de ações coletivas. 

O projeto foi desenvolvido na Escola Normal Padre Emídio Viana localiza-se no 

Bairro do Catolé, em Campina Grande-PB inserida no quadro da 3ª Regional de 

Ensino do Estado da Paraíba. A referida escola atende mais de 1200 alunos nos 

turnos da manhã e tarde. 

                                                           
1  E-mail: izabellydutr@hotmail.com  
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mailto:izabellydutr@hotmail.com


 

 

198 

 

As ações buscaram centrar no aluno a promoção de saúde no cotidiano esco-

lar e em sua comunidade, ensinando-o sobre o exercício pleno da cidadania e so-

bre o acesso a bens e serviços. Além do trabalho continuo de acesso democrático 

a informação através de ações coletivas e aproximação do legislativo municipal à 

escola, buscando levar a comunidade ao pleno exercício da cidadania. Este traba-

lho buscou, também, desenvolver o conceito de cidadania nos alunos, para que 

estes possam visualizar o ambiente escolar como seu, para que, assim, possamos 

fazer a adoção de práticas de promoção da saúde no cotidiano escolar, através do 

desenvolvimento de atividades para sensibilizar toda a comunidade sobre o exer-

cício da cidadania em evitar a água parada e, assim controlar o Aedes aegypti. Bem 

como fazer uso de garrafas PET para a construção de Armadilhas como forma de 

encontrar focos invisíveis do mosquito vetor. 

2. RELATO DE APLICAÇÃO 

A Dengue, Febre Chikungunya e Zika vírus são viroses que foram estudadas 

em sala de aula, causando bastante curiosidade entre as turmas, gerando, desta 

forma, um incentivo ao desenvolvimento desta temática. O problema gerado por 

essas três doenças e suas consequências foi motivo de desordem na saúde de 

todo País, em especial no Estado da Paraíba, um dos mais atingidos no Nordeste. 

Ano passado tivemos um aumento expressivo de atestados na escola, tanto de 

alunos como de professores, afetados por uma dessas três doenças, o que cha-

mou bastante a atenção e a necessidade de investigar os fatores desencadeado-

res disto e bem como fazer uso de garrafas PET para a construção de armadilhas 

como forma de encontrar focos invisíveis do mosquito vetor. 

De início foram desenvolvidas aulas explicativas e discursivas acerca da 

importância no combate ao Aedes aegypti e da promoção da saúde na escola não 

apenas como instrumento de melhoria na qualidade de vida, mas como um fator 

de inclusão social, já que os alunos se tornam agentes do saber, transmitido co-

nhecimento a sua comunidade. Foram repassadas fontes de pesquisas para que 

os alunos envolvidos pudessem fundamentar teoricamente o seu conhecimento 

acerca do tema proposto para o trabalho durante o ano letivo. 

As Escolas Promotoras de Saúde constituem uma grande estratégia de promo-

ção da saúde no âmbito escolar e um mecanismo articulado de esforços e recursos 

multissetoriais, orientados para o melhoramento das condições de saúde e bem-es-

tar, ampliando assim as oportunidades para um aprendizado de qualidade e o de-

senvolvimento humano sustentável (BOCCALETO; VILARTA, 2008).  

A Dengue, Febre Chikungunya e Zika vírus são viroses que foram estudadas 

em sala de aula, causando bastante curiosidade entre as turmas, gerando, desta 

forma, um incentivo ao desenvolvimento desta temática. O problema gerado por 

essas três doenças e suas consequências foi motivo de desordem na saúde de 

todo País, em especial no Estado da Paraíba, um dos mais atingidos.  
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A Escola Normal Padre Emídio Viana localiza-se no Bairro do Catolé, em 

Campina Grande-PB inserida no quadro da 3ª Regional de Ensino do Estado da 

Paraíba. A referida escola atende mais de 1200 alunos, regularmente matriculados 

no curso de formação de professores polivalentes – Curso magistério, formação 

técnica em Informática e Ensino Médio Regular. Além de cursos do PRONATEC. Os 

atores efetivamente matriculados nessa unidade de ensino são oriundos dos mais 

variados bairros da cidade, bem como advindos de cidades e distritos situados 

dentro das proximidades de Campina Grande. Essa diversidade regional de onde 

os alunos são provenientes favorece o desenvolvimento de um trabalho como 

esse, dado o seu poder de alcance nos resultados. 

Buscamos, ainda, estimular a adoção de práticas de promoção da saúde no co-

tidiano escolar e na comunidade em geral, bem como fazer uso de garrafas PET para 

a construção de mosquitéricas (idealizadas e patenteadas pelo Sr. Antônio C. Gon-

çalves Pereira, funcionário contratado da COPPE-UFRJ) como forma de encontrar 

focos invisíveis do mosquito vetor. As armadilhas funcionam da seguinte forma: o 

mosquito coloca seus ovos na parte áspera da garrafa, quando os ovos eclodem em 

larvas, estas descem para a água em busca de alimento; ao passar pelo micro tule e 

desenvolverem-se em pupa e na forma alada do mosquito estes não mais consegui-

rão sair. O intuito da Mosquitéricas não é capturar mosquitos, mas localizar focos de 

A. aegypti na comunidade e alertar a todos sobre o problema entrando em contato 

com o Agente de Endemias da região. 

Foram feitas parcerias com a Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Mu-

nicipal de Saúde e uma cooperativa de reciclagem, a qual forneceu material para 

confecção das armadilhas, além de material de divulgação do projeto quando de 

sua consolidação. Os impactos locais e regionais poderão ser inúmeros como a 

redução dos casos de Dengue, Zika e Chikungunya dado o controle do vetor, e 

difusão do conhecimento para outros distritos, isto em um futuro próximo. Além 

do desenvolvimento de uma proposta para alocação de recursos municipais 

para a promoção de saúde na escola, em parceria com a Câmara Municipal de 

Campina Grande através de um futuro Projeto de Lei. 

Esperamos após a execução desse projeto que o educando seja capaz de: 

identificar e combater focos de Dengue, Febre Chikungunya e Zika vírus em sua 

casa e na comunidade; saiba conscientizar as pessoas acerca da importância de 

preveni-las; conheça os sintomas básicos das doenças, para aconselhar a pro-

cura de profissionais da saúde; possa atuar junto aos agentes de combate a en-

demias como um canal de troca de informações e ajuda; compreender os 

conceitos de cidadania e democracia; pensar no outro; e envolver-se com as cau-

sas coletivas e populares. 

A metodologia adotada foi a Pesquisa – ação, Thiollent (2002) explica que, 

na pesquisa-ação os pesquisadores desempenham papel ativo na equação dos 

fatos e na avaliação das ações até a resolução dos problemas. Assim, o pesquisa-

dor desempenha uma ação voltada para o benefício social, educacional ou téc-

nica. Nessa perspectiva, o pesquisador deve atuar de forma construtivista em 

seu trabalho, beneficiando de alguma forma o meio no qual está inserido. 
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Para dar suporte à Pesquisa-ação, faremos uso da chamada Aprendizagem 

Baseada em Problemas ou Fenômenos (ABP), esta vai de encontro aos modelos 

tradicionais de ensino, os quais inserem o professor como centro do processo 

de ensino-aprendizagem. A ABP aparece como uma nova estratégia para apren-

dizagem, centrada no aluno e que por meio da investigação, busca à produção 

de conhecimento individual e grupal, de forma cooperativa. 

Foi formada uma comissão estudantil para levar até a câmara municipal os 

anseios da comunidade escolar. Para que ações sejam tomadas para melhorar a 

cobertura em saúde para os bairros dos alunos, maior proximidade com os agen-

tes de saúde. Além do desenvolvimento de ações para intensificar a presença da 

saúde da família na escola. Com a ajuda da professora de Sociologia foi escrita 

uma breve proposta de Projeto de Lei, o qual propõe-se a melhorar para apre-

sentar ao legislativo, no intuito de trazer recursos do Município para a promo-

ção da saúde na escola. 

Para ser possível trabalhar a democracia dentro da escola foi essencial o 

uso dos 3 C’s. Primeiramente, o Compromisso dos alunos com o projeto foi o que 

fez o trabalho acontecer. A interatividade, a leitura dos temas propostos, o de-

senvolvimento das atividades e a participação efetiva foi a chave para o sucesso 

do trabalho. Segundo, a Capacidade de aprender o novo, de buscar estudar além 

da sala de aula fez com que novos talentos para a área de educação em saúde e, 

até mesmo, novas lideranças na escola fossem descobertas. E, por fim, a Conexão 

que existiu dentro da sala que foi aplicada o projeto, o trabalho colaborativo, a 

doação, o empenho, foram peças fundamentais para a finalização do trabalho 

com êxito. 

De acordo com a aluna M. R. L. “participar desse projeto foi muito impor-

tante para minha formação pessoal. Além de poder entender como o mosquito 

se forma na minha casa, eu aprendi também as formas de eliminá-lo e evitar que 

ele nasça. Fazer as armadilhas foi muito interessante, pois agora posso saber 

quando o mosquito está perto da minha casa. Outra coisa muito importante foi 

falar com os vereadores sobre a importância deles irem na escola conhecer nos-

sas necessidades, pois somos nós que colocamos eles no poder.” 

3. CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Agosto: 1º) A dengue no Brasil: roda de conversa; documentário: Dengue - 

Aedes aegypti e Aedes albopictus - Uma ameaça nos Trópicos; debate aberto: 

Promoção de saúde na escola; 2º) Febre Chikungunya: Que doença é essa?; 

Como diferenciar?; Documentário: Febre Chikungunya: A próxima epidemia?; 

3º) Zika Vírus: Que vírus é esse? O que ele causa? Como combater?; Documentá-

rio: Zika Vírus - Saiba tudo sobre essa nova ameaça! 
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Setembro: 1º) visita a Câmara Municipal de Campina Grande; 2º) Oficina 

para construção de “Mosquitéricas”: aula sobre a importância e eficácia da mos-

quitérica no combate ao mosquito da dengue; e coleta de material: garrafas PET, 

elásticos, lixa de parede e tesoura. 

4. REGISTROS ICONOGRÁFICOS 

 

Brasília aos professores: Elaboração do Mapa da Empatia 

 

 

Apresentação das Armadilhas 
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PROTAGONISMO JUVENIL  
E VIVÊNCIA DEMOCRÁTICA 

JOÃO KLEBER RODRIGUES DOS SANTOS (JK)1 

“Vós, o povo, tendes o poder – o poder de 

criar máquinas. O poder de criar felicidade! 

Vós, o povo, tendes o poder de tornar esta 

vida livre e bela... de fazê-la uma aventura 

maravilhosa.” 

Discurso final do Filme o Grande Ditador 

– Charles Chaplin 1940. 
 

A seleção para participar da Missão Pedagógica no Parlamento brasileiro 

possibilitou que nós, professores do Brasil, de escolas públicas e particulares, de 

diversas modalidades e de diversas realidades pudéssemos realizar um inter-

câmbio de culturas, práticas e vivências acerca da democracia e de como ela está 

inserida em nosso cotidiano escolar. O encontro possibilitou que todos nós unís-

semos ideias e ideais para articular um projeto de democratização do espaço 

escolar e consolidação da democracia. 

A participação da comunidade e dos cidadãos nesse projeto é o objetivo 

principal, onde buscamos de maneira coletiva organizar uma estrutura escolar 

voltada para a educação democrática e participativa. Participação essa que seja 

efetiva, que utilize todas as habilidades e competências dos sujeitos envolvidos 

e que a partir daí possamos protagonizar uma transformação do espaço e da 

prática escolar de educação prezando pelas demandas da comunidade e pela 

educação humanista, cujo objetivo deve ser formar pessoas para o mundo. Uti-

lizamos aqui a estratégia de trabalhar no princípio da formação do sujeito en-

quanto seres subjetivos que somos. A escola aqui deve assumir um papel de 

construção, disseminação e compartilhamento de conhecimento. 

                                                           
1 E-mail:  sr.jk.kleber@gmail.com 
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A escola em que o projeto foi implementado atende em média a 600 estu-

dantes, divididos em três modalidades, ensino médio técnico integral, ensino 

técnico subsequente e cursos técnicos à distância, a faixa etária varia de acordo 

com a modalidade de ensino, no ensino médio integral essa faixa etária é de 14 

a 19 anos, no técnico subsequente de 17 à 35 anos e nos cursos técnicos a dis-

tância a faixa etária é de 18 à 56 anos. A equipe profissional de colaboradores da 

escola é de aproximadamente 50 funcionários, sendo desses 29 professores. De-

vida a tamanha diversidade nas modalidades de ensino, optei por executar esse 

projeto com a modalidade de ensino médio integrado, pela disponibilidade de 

ter os alunos cinco dias na semana na escola estudando pelo período da manhã 

e da tarde, o que possibilita uma vivência na escola que aumenta a possibilidade 

de interação e das práticas. A partir dessa imagem da escola optei por apresen-

tar o projeto em duas fases, a primeira seria aos colegas de profissão e gestão, e 

em segundo momento aos alunos. 

Para o corpo docente apresentei o projeto por completo, desde o início, como 

fiquei sabendo, como realizei a inscrição, como foi o módulo de preparação, como 

foi a seleção para a prática na câmara, como era a estrutura do projeto, o que vivi 

e compartilhei na semana em que estive no congresso e como seria o módulo de 

aplicação e o projeto que iria desenvolver na escola a partir do que foi aprendido 

no encontro presencial. Após a apresentação de todo o contexto, cerca de uma 

hora de exposição, despertei o interesse em alguns colegas que se animaram em 

participar junto à mim e colaborar com a execução do projeto. Aos que não se sen-

tiram motivados, preparei um documento onde deixei uma cópia com cada um 

deles para que em devido momento pudessem apreciar a proposta. 

A escola em questão se chama Escola Técnica Estadual Célia de Souza Leão 

Arraes de Alencar, situada às margens da PE 109, KM 03, sem número, no bairro 

do distrito industrial em Bonito – PE e atende a comunidade local da cidade, esta 

com pouco mais de 35 mil habitantes e em sua maioria rural, atende as cidades 

circunvizinhas de Camocim de São Felix, Barra de Guabiraba e os distritos de 

Estreito do Norte, Alto Bonito e Bentivi. 

Considero aqui que por se tratar de uma cidade do interior de Pernambuco 

e com a maioria da população com pouco acesso à educação formal, muitos pos-

suem pouco acesso a informação, porém possuem rico conhecimento empírico 

sobre a terra, a agricultura, a cultura local, história e comunidade, dessa forma 

necessitam de um olhar minucioso antes de qualquer julgamento. 

O território do município de Bonito era, até o final do século XVIII, total-

mente coberto de imensas florestas e situava-se na área abrangida pelo céle-

bre Quilombo dos Palmares. A beleza do local deu à cidade o nome de Bonito. 

O município foi batizado por caçadores, vindos do povoado de São José dos 

Bezerros, que percorriam as florestas e deparavam-se com belos riachos de 

águas límpidas.  
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Em 1812 foi edificada a Matriz de Nossa Senhora da Conceição - padroeira da 

cidade - tendo contribuído para a povoação local. Bonito foi palco de diversas revoltas 

que terminaram na morte de muitos habitantes do município. Em 19 de dezembro de 

1874, ocorreu a invasão denominada Revolta do Quebra-Quilos. A revolta deu-se de-

vido à alteração do antigo sistema de pesos e medidas para as unidades de metro, cen-

tímetro e quilo, de acordo com a Lei Imperial nº1157, de 1862.  

O mesmo local, nos fins de 1819, no governo Luiz do Rego, foi palco da grande 

matança dos habitantes da Serra do Rodeador (comunidade pertencente, hoje, ao 

município), a qual D. Pedro I, em seu manifesto aos brasileiros, assim se exprimiu: 

"Pernambucanos, lembrai-vos das fogueiras do Bonito". O caso messiânico do Ro-

deador, liderado pelo ex-soldado do 12º Batalhão de Milícias de Alagoas, Silvestre 

José dos Santos, assim como outros movimentos que unem interesses religiosos à 

esperança da saída da miséria, foi abafado com sangue. Silvestre pregava o Sebas-

tianismo - uma forma de messianismo em Portugal. Os seguidores acreditavam na 

volta de D. Sebastião, que não teria morrido na África, na batalha de Alcácer-Qui-

bir. A cidade foi emancipada pelo Dr. Lucas Elias Arcelino Santos e o Dr. Rafael de 

Albuquerque Chagas em 3 de julho de 1895. 

A partir dessa breve introdução da história do nosso município percebe-

mos que a cidade é relativamente jovem e marcada por várias passagens de luta 

pela sua emancipação, dessa maneira imaginamos que no sangue dos bonitenses 

corre a sede de justiça e de liberdade. O que aqui serviu como principal motiva-

dor para despertar nos jovens estudantes de nossa escola o desejo de democra-

cia, que pode promover justiça e igualdade social. 

Após conversas inicias com os professores que demonstraram interesse 

com o projeto, percebi que poderia iniciar o projeto apresentando o mesmo as 

turmas da escola de maneira a dividir as turmas para que pudéssemos contem-

plar todos os estudantes. Toda essa movimentação na escola despertou o inte-

resse dos demais colegas de trabalho e imaginei que poderíamos aumentar a 

equipe, porém por conta de um evento em nossa cidade, os professores foram 

se dispersando e o calendário escolar foi se aproximando para o final do terceiro 

bimestre o que infelizmente impossibilitou o trabalho em equipe. 

Não desanimei a princípio e procurei adaptar o projeto para que pudesse 

executar da melhor maneira possível utilizando o material humano disponível e o 

tempo de aplicação. Dessa maneira escolhi apenas a turma de primeiro ano para 

trabalhar essa vivência pois acredito que como eles ainda estão no primeiro ano, 

ao longo dos anos que estarão aqui o projeto pode ter mais longevidade. 

A turma para qual apresentei o projeto foi o primeiro ano B de administra-

ção, e utilizei as aulas de estudos dirigidos (horário escolar específico para se tra-

tar de temas transversais e atividades diversas) para apresentar o projeto aos 

alunos. Como só são cinquenta minutos, necessitei de dois horários de estudos di-

rigidos para apresentar o projeto, e essa apresentação foi muito mais rica que a 
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primeira pois havia a necessidade de explicar desde o programa missão pedagó-

gica, todos os termos e conceitos relacionados a democracia e o porquê da neces-

sidade do projeto de aplicação, tanto do ponto de vista de conclusão do programa 

como da importância de termos esse projeto como prática na escola. 

A princípio os jovens não se interessaram muito pois são muitas as nuances 

para se iniciar o debate e despertar o desejo de mudança da lógica instaurada, por-

tanto mesmo após a apresentação inicial, precisamos de mais momentos de estudos 

dirigidos para mobilizar os estudantes. Ao longo das explanações, explicação, de-

monstrações, estudos de caso, os alunos foram percebendo o poder de transforma-

ção que o projeto continha e aos poucos foram se engajando. É impressionante como 

podemos perceber o crescimento dos jovens ao longo desses encontros. Eles conse-

guem mudar todo o planejamento de maneira a incrementar novas ideias e refazer 

quase que toda a pauta. Considero que esse momento foi importantíssimo para o 

projeto tomar corpo e unir forças para poder ser executado. O projeto nesse mo-

mento deixava de ser individual e passou a ser coletivo. 

Sobre essa tomada de corpo vale salientar que a ideia inicial era completa-

mente distinta da apresentada aqui nesse relato, os estudantes incluíram diver-

sos tópicos que eu na posição de educador nunca tinha tido olhos mais apurados 

para perceber a carência e a importância de abordar assuntos e situações que 

eu imaginava resolvidos e bem trabalhados, quando na verdade havia uma 

grande demanda para que essas questões fossem trazidas à tona para roda de 

conversas e debates. Os alunos a partir do conceito de democracia, que no meu 

projeto inicial era debater sobre os atores do jogo democrático e de que maneira 

um núcleo escolar poderia participar desse jogo, os estudantes abriram o debate 

para a democracia mais ampla, a democracia de base. 

Eles optaram sobre debater políticas públicas, participação do jovem no 

mercado de trabalho, estatuto da criança e do adolescente, empoderamento fe-

minino, a causa negra, as comunidades rurais, agricultura familiar, desenvolvi-

mento sustentável, lugar de fala, homofobia, intolerância religiosa, xenofobia, 

alienação, cultura de massas, o poder da mídia e inúmeros outros assuntos que 

permeiam a construção de um cidadão que se percebe como parte de um todo, 

como célula de um grande organismo vivo e em constante reconstrução. O pro-

jeto agora tinha vida própria e perceber os alunos fazendo ele funcionar foi o 

mais impressionante. O poder estava se formando na base. 

Devo aqui esclarecer que nem todos os alunos possuíam conhecimento so-

bre todas essas temáticas, porém proporcionar o local de debate possibilitou 

que eles fizessem esse intercâmbio de conteúdos e ideias, e percebi que isso era 

a replicação do que me ocorreu em Brasília. Alguns alunos tomavam a frente 

pelo seu espírito proativo e outros participavam como ouvintes, mas em algu-

mas conversas paralelas alguns confidenciavam que estava estudando sobre os 
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temas em casa para poder se inteirar da conversa e poder participar daquele 

movimento que se formava. 

O processo  que iniciei para dar mais corpo ao projeto foi primeiro por meio de 

parceria com outras entidades, como o SISMUB (Sindicato dos Servidores Munici-

pais de Bonito), A secretaria da Mulher, A Secretaria de Ação Social, a UESBO (União 

dos Estudantes Secundaristas de Bonito) e os professores da instituição de ensino 

médio profissionalizante da Escola, percebemos também que os alunos já haviam 

propagado a ideia em seus núcleos de amizade e conseguiram trazer outros atores 

para as rodas de debate como assistentes sociais, pedagogas, artistas plásticos, pu-

blicitários, geógrafos, antropólogo e médico. Além de demais membros da sociedade 

que de alguma forma estavam envolvidos em coletivos ou movimentos sociais que 

puderam enriquecer ainda mais o debate acerca desses assuntos e da possibilidade 

de se estabelecer dentro da escola mais um canal democrático de proposição de 

ideias e compartilhamento do saber. 

Abordei com os demais profissionais envolvidos nesse projeto que o enca-

minhamento dado ao projeto nesse momento se parecia muito com o que obser-

vei na ida a Brasília onde percebi que o próprio espaço físico do congresso 

nacional tinha essa característica de conectar as pessoas e promover encontros 

e daí surgir debates entre os congressistas. Percebi que a escola havia tomado 

um ar de conversas e debates construtivos de como tudo poderia mudar se nos 

organizássemos para tal. Claro que todos esses debates causam estranhamento 

e medo em quem está numa posição de poder pois se sente ameaçado e em al-

guns momentos senti que o clima esquentava demais e os questionamentos a 

essa iniciativa surgiram principalmente quando os alunos iniciaram debates 

acerca do modelo de educação. 

Questionar o modelo de educação e a organização da escola dentro do espaço 

escolar elucidou a necessidade de participação dos alunos na elaboração do Projeto 

Político Pedagógico, nas decisões da escola, da necessidade de prestação de contas, 

de participar do conselho de classe e demais atividades que possibilitem uma inter-

venção mais direta por parte dos alunos no processo educacional. 

Creio que todos esses questionamentos conseguiram produzir nos alunos o 

protagonismo necessário a participação efetiva no processo de construção de uma 

sociedade que valoriza as diferenças e percebe suas inúmeras reais necessidades, 

os alunos ao se identificarem com os problemas puderam também perceber que 

há uma necessidade de se encontrar uma solução que atenda a todas às demandas. 

Metodologia e aplicação do projeto: 

Para alcançar os objetivos de educar para a democracia, utilizamos de alguns 

procedimentos e estratégias: a primeira foi elencar todos os assuntos que foram 

abordados nos debates e aglomeramos em tópicos maiores para em seguida for-

marmos grupos de discussão específicos daquela temática. Surgiram os grupos: Po-

líticas públicas para o campo; Formação profissional para jovens; Posição das 
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mulheres na sociedade; Discriminação, racismo e cotas; Espaço e vivência escolar; 

Militância na política; e Desenvolvimento sustentável e meio ambiente. 

O passo seguinte foi proporcionar locais e horários para que esses grupos 

pudessem se reunir e continuar os debates de maneira mais aprofundada e ten-

tando encaminhar para a prática acerca de seus temas. Todos os grupos foram 

orientados a trabalhar e tentar compreender o conceito de educação para a de-

mocracia, para isso foram sugeridas algumas dinâmicas vivenciadas em Brasília, 

com o jogo da política, mapa da empatia, apresentação da estrutura do con-

gresso nacional, textos específicos para os grupos e um jogo chamado DIXIT 

apresentado pelos alunos. 

Como finalização dessa primeira etapa foi sugerido que cada grupo elabo-

rasse uma atividade em que pudessem compartilhar ou vivenciar junto aos de-

mais colegas da escola o que foi aprendido e explanado em seu grupo de estudos. 

Daí surgiram diversas atividades como oficinas de arte, concurso de redação, 

peça teatral, atividade de pintura e exposição de cartazes informativos, elabora-

ção de proposta de ementa parlamentar na câmara de vereadores, projeto de 

criação do grêmio estudantil e projeto de intervenção na escola. 

Dessas iniciativas surgiram também grupos independentes e com autoges-

tão onde eles mesmos conseguiram encaminhar suas pautas com ajuda de pro-

fissionais e prosseguiram com seus estudos e práticas: Grupo 100% Feministas; 

Grupo Jovens Politizados; e Grupo de Estudos Cotidianos. 

Por termos proporcionado espaços de vivência entre os alunos que conse-

guiram se reunir e dialogar, resultou que puderam se conhecer melhor e perce-

ber os interesses em comum e surgiram grupos de estudos que não dialogam 

com o objetivo principal do projeto mas que elenco aqui para conhecimento: 

Grupo de estudos de robótica; Grupo de estudos de linguagens de programação; 

e Grupo de estudos de música e canto.  

Considerando a meta principal do programa Missão Pedagógica, percebo 

que esse projeto realizado por nós aqui na escola contemplou os aspectos de 

representatividade, participação, apropriação, fiscalização e a efetivação das 

práticas democráticas e que a escola passou a ser mais um instrumento de poder 

onde emanaram várias propostas de melhoria da qualidade de vida e convivên-

cia da população. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através desse projeto podemos conscientizar os alunos acerca da importân-

cia de participar ativamente das decisões que são tomadas em grupo para aquela 

comunidade e de poder interagir e fiscalizar as políticas vigentes como também 

propor alternativas e soluções à problemas que afligem os estudantes. Prioriza-

mos o desenvolvimento da subjetividade e consciência social entre os jovens para 
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que não sejam apenas objeto das ações mas como também sujeitos ativos, prota-

gonistas e independentes nesse processo. É necessário estruturar essa base em 

primeiro lugar pois muitas vezes a escola é utilizada como apenas instrumento de 

reprodução da sociedade vigente e de acumulação conteudista de disciplinas, que 

não propicia uma formação humana e integral. Organizando as ideias e debatendo 

o papel do aluno o mesmo primará por pensar consciente, crítica e coletivamente 

as informações a que são submetidos e a interagir no cenário do jogo político (aqui 

diferente do partidário). 

Essa atividade pode ser considerada uma prática de educação para a de-

mocracia pois oferece um ambiente de estimulo aos debates acerca dos direitos 

e deveres dos alunos e propõe um espaço para socialização das ideias além de 

estimular que essa iniciativa seja desenvolvida a longo prazo e não apenas seja 

pontual. Os alunos criaram um espaço onde eles podem continuar com essa prá-

tica e ampliar ainda mais as pautas.  

Foi de suma importância fomentar a realização desse processo, pois consi-

derando o contexto em que nossa escola e comunidade estão inseridas, onde os 

estudantes em sua maioria não tem acesso aos meios de comunicação, nem as 

vias políticas, muitas vezes sufocados pela política partidária de município inte-

riorano, é urgente a realização de políticas afirmativas acerca de processos que 

possam fornecer ao jovem a oportunidade de conhecer as vias de processo de 

poder e perceber como isso pode influenciar diretamente e positivamente em 

seu cotidiano. 

O aluno em contrapartida agora sente-se muito mais empoderado e enco-

rajado a ser protagonista de sua comunidade e de desafiar as esferas de poder a 

dialogar com as camadas marginais da sociedade que sempre sofrem por falta 

de representatividade. Dar voz ao jovem significa caminhar para um futuro onde 

as pessoas sabendo das oportunidades de contribuir podem ser muito mais 

úteis a comunidade a qual estão inseridos e trabalhar no projeto de uma melho-

ria de suas gerações futuras. 

Do ponto de vista de ensino-aprendizagem docente penso que pude apren-

der muito sobre o cotidiano dos alunos e a realidade a que são sobreviventes, 

pois muitas vezes cada um de nós inseridos em nossas tarefas diárias não pode-

mos observar e aprender com os saberes empíricos e com as diversas ideias que 

nesse caso podem ser convergentes para um bem comum superior ao egoísmo 

e no caso do professor muitas vezes cercado pelos muros e amarras invisíveis e 

seu ego docente inflamado. 

Educar para a democracia possibilitou me perceber como parte de um or-

ganismo vivo que a todo momento necessita ser oxigenado, e agora saindo dos 

clichês das redações dos exames nacionais, onde se resume que tudo deve ser 

resolvido através da educação, saindo desse clichê utópico e partindo para a prá-
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tica real e efetiva. O descrito aqui foi realizado por poucos atores, que dissemi-

naram uma prática democrática e que surtirá ainda mais efeito assim que o as-

pecto multiplicador dessa vivência transpasse as paredes da escola e atinja toda 

a comunidade local. É possível transformar o real. 

REFERÊNCIAS 

APPLE, M.; BEANE, J. Escolas democráticas. Porto: Porto, 2000.  
 
BRANCO, L. A escola, comunidade educativa e a formação dos novos cidadãos. Lis-
boa: Instituto Piaget, 2007.  
 
BRASIL. Câmara dos Deputados. Missão Pedagógica no Parlamento. Caderno de Ori-
entações: cidadania presente nas salas de aula. Brasília, 2017. 
 
CARNEIRO, André Corrêa de Sá. Curso de regimento interno / André Corrêa de Sá, Luiz 
Claudio Alves dos Santos, Miguel Gerônimo da Nobrega Netto. – 4ª Ed. Reimpr. – Brasília: 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2016. 
 
CAMPS, V. El malestar de la vida pública. Barcelona: Grijalbo,1996. DEWEY, J. Demo-
cracia e educação. Tradução Susana Guimarães. Lisboa: Didáctica, 2007.  
 
GÂMBOA, R. Educação ética e democracia: a reconstrução da modernidade em John 
Dewey. Lisboa: Asa, 2004.  
 
GEERTZ, Clifford, 1926- A interpretação das culturas / Clifford Geertz. - l.ed., IS.reimpr.  
- Rio de Janeiro : LTC, 2008. 
 
GUERRA, M. Os desafios da participação: desenvolver a democracia na Escola. Tra-
dução Maria Palmira Carlos Alves. Porto: Porto Editora, 2002. 



 

 

211 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  
SOBRE O PROJETO ENVOLVA-SE:  
DIÁLOGOS PARA A CIDADANIA E 

PROTAGONISMO JUVENIL 

KARINA TAVARES DE FREITAS1 

1. APRESENTAÇÃO 

O projeto Envolva-se: Diálogo para a Cidadania e Protagonismo Juvenil, é 

fruto da parceria entre o grupo gestor do Centro Territorial de Educação Profis-

sional do Piemonte Norte do Itapicuru e a Universidade de Pernambuco, campus 

Petrolina, através do programa Missão Pedagógica no Parlamento. Estiveram 

envolvidos os estudantes concluintes dos cursos técnicos em Administração e 

Contabilidade, matriculados no quarto ano e pertencentes ao turno matutino, o 

professor Rafael de Oliveira Cruz responsável pela disciplina Sociologia, a ges-

tora Creuza Alcaraz da Silva Santos e os estudantes da Universidade de Pernam-

buco, pertencentes ao segundo período de Matemática. Inicialmente, os seis 

alunos engajados e responsáveis pelas oficinas, passaram por um processo de 

capacitação desenvolvido pela autora da iniciativa, professora Karina Tavares 

de Freitas. Ação buscou disseminar conhecimentos inerentes as temáticas: Edu-

cação e Cidadania, Políticas Públicas para a Juventude e Protagonismo Juvenil.  

2. O PROJETO 

O projeto Envolva-se: Diálogos para a Cidadania e Protagonismo Juvenil, 

surgiu a partir da necessidade de desenvolver um trabalho de monitoria voltado 

para a temática Educação para a Cidadania, tendo por público jovens entre 15 e 

                                                           
1  Karina Tavares de Freitas: Mestranda em Ciências da Educação/U.M.a. Especialista em Gestão 

de Pessoas e Relacionamentos Humanos/Realiza Pós Graduação. Cursando Especialização em Ensino de 

Sociologia no Ensino Médio/UFBA. Professora REDA no Centro Territorial de Educação Profissional do 
Piemonte norte do Itapicuru. Email: framboesa.ka33@yahoo.com  
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18 anos e visando contribuir com o processo maturação dos educandos no que 

tange as temáticas: educação, democracia, políticas púbicas para a juventude e 

protagonismo juvenil.  

Paulo Freire (2001) afirma que “o conceito de cidadania vem casado com o 

conceito de participação, de ingerência nos destinos históricos e sociais do con-

texto onde a gente está”. Portanto, só exercemos a plena cidadania, segundo 

Freire (2001) quando participamos de forma atuante, plena e transformadora 

da realidade na qual estamos inseridos. 

Os educandos participantes da iniciativa, após passarem por um processo de 

nivelamento e estudo das temáticas escolhidas para as oficinas, foram divididos 

em pares e iniciaram o processo de planejamento e alinhamento das metodologias 

em conformidade com os materiais fornecidos pelo programa Missão Pedagógica 

no Parlamento e sob a mediação e tutoria da idealizadora da iniciativa, professora 

Karina Tavares de Freitas. Entre os dias vinte e vinte e seis de Novembro iniciara 

o processo de sensibilização nas turmas em que foram trabalhadas as temáticas 

destinas ao projeto, através da distribuição dos convites para as oficinas, onde to-

dos puderam conhecer um pouquinho do Envolva-se e tiveram os primeiros con-

tatos com a nossa linha de trabalho. Na manhã do dia quatro de Outubro, os 

monitores deram início a primeira do ciclo de oficinas temáticas, intitulada: Edu-

cação e Cidadania. A atividade contou com monitoria das alunas Roberta Kaline e 

Sabrina Dias e teve por metodologia: a vinculação de vídeos, exposição de slides e 

uma dinâmica que consistiu no mapeamento das problemáticas existentes nas re-

alidades e territórios onde os educandos residem.  

A segunda oficina ocorreu no dia Dezesseis de Outubro e apresentou o 

tema; Políticas Públicas para a Juventude, cujo pano de fundo foi o aprofunda-

mento das questões pontuadas na atividade anterior. Os monitores Euder Fer-

nandez e Ramyres Araújo debruçaram-se na explanação do tema através de 

vídeos, exposição de slides e um jogo contendo perguntas e respostas inerentes 

aos processos suscitados durante a ação.  

A terceira proposta de trabalho ocorreu no dia Vinte de Outubro e fechou 

as atividades com enorme sucesso, pois, os estudantes Marília Santos e Pedro 

Coelho dialogaram com os colegas de forma lúdica e consistente as principais 

características e vertentes do Protagonismo Juvenil, utilizando como métodos: 

jogos, dinâmicas e a realização de um debate sobre a participação do jovem na 

tomada de decisões que conduzem a mudança em seu município. Ao término do 

ciclo de oficinas, o Envolva-se marcou presença na “Semana Universitária” pro-

movida pela Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. Durante a realiza-

ção da atividade, os monitores puderam desenvolver o recorte das metodologias 

estabelecidas ao longo das três oficinas, tendo como público alvo os estudantes 

dos segundo períodos do curso de Matemática.  
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Segundo aponta Soares (1999), passamos a enfrentar uma nova realidade 

social em que não basta apenas saber ler e escrever é preciso também fazer uso 

do ler e do escrever, para sermos transformadores da realidade e das exigências 

que a sociedade faz continuamente. 

Através da idealização do envolva-se, percebeu-se que o processo de res-

significação do protagonismo juvenil, bem, como, a autonomia conferida ao edu-

cando faz total diferença no produto final, pois, o diálogo estabelecido de jovem 

para jovem, enriquece significativamente o desenvolvimento de qualquer ação 

cuja pauta seja atrelada aos assuntos ligados a Sociologia ou a Filosofia. A fusão 

entre os conhecimentos ligados ao campo dos estudos sociais e elementos atre-

lados a Pedagogia Dialógica idealizada por Paulo Freire, fizeram total diferença 

na aquisição de saberes inerentes as temáticas Educação e Cidadania.  

3. OBJETIVOS 

O processo avaliativo do Envolva-se: Diálogo para a Cidadania e Protago-

nismo Juvenil pautou-se na reflexão das debilidades existentes nas políticas que 

favorecerem o amplo acesso da juventude aos veículos promotores de desenvol-

vimento no município de Jaguarari, bem como, a ressignificação da identidade e 

autonomia dos jovens. Atualmente, a conjuntura municipal esbarra em proble-

mas semelhantes aos de ordem nacional e que acabam por suscitar discursões 

acaloradas, porém, bastante significativas ao processo de construção de saberes 

atrelados as temáticas trabalhadas durante o percurso do projeto.  

Dentre os objetivos explicitados no percurso metodológico do projeto, é 

possível afirmar: possibilitar à juventude a oportunidade de tornar-se agente de 

cidadania, políticas públicas e protagonismo juvenil: constitui-se de um fator 

amplamente possível, tendo em vista que, os educandos dialogaram sobre temá-

ticas inerentes a proposta do “Missão Pedagógica” e estiveram na condução do 

processo mediante a realização das oficinas e problematização das questões (te-

mas) norteadores; auxiliar aos estudantes no processo de valorização de seus 

talentos, aspirações e anseios em promover na escola um espaço de debate e 

fortalecimento de demandas que possibilitem a melhoria da qualidade de vida 

da população: durante a realização das atividades previstas pude verificar o en-

gajamento do jovem jaguarariense frente às demandas do munícipio e na pro-

posição de correção para as mesmas. O espaço escolar tornou-se alvo de 

interlocução e discussão do fortalecimento das representatividades juvenis lo-

cais, bem como, a sugestão de ações que trouxessem melhorias no âmbito mu-

nicipal.; proporcionar a liderança, engajamento e valorização dos jovens 

inseridos no projeto, capacitando-os a trabalhar como protagonistas no pro-

cesso de reflexão e construção de projetos em prol da juventude: os jovens que 

participaram do processo de monitoria do projeto receberam ampla capacitação 
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para o desenvolvimento de ações que fortaleceram o diálogo e de amadureci-

mento em prol de restruturação de movimentos juvenis locais. Pude perceber 

ao longo das ações o total desprendimento e envolvimento dos monitores, for-

talecidos em cada oficina e/ou reunião de discussão e alinhamento das deman-

das de trabalho.  

A iniciativa nasceu do forte engajamento e militância da autora em causas juve-

nis, sendo a mesma, proponente do projeto de Lei 897/2014, que prevê a afixação de 

cartazes em academias e espaços similares, promovendo a conscientização para os 

riscos do uso de anabolizantes, esteroides e abuso de suplementos para ganho e ma-

nutenção de massa muscular. A lei foi submetida à Câmara de Vereadores e aprovada 

por unanimidade, sendo esta a primeira de muitas vitórias conquistas ao longo de oito 

anos trabalhando diretamente com juventude.   

Ao longo da construção e divulgação do projeto a autora, bem como, os mo-

nitores concederam entrevista ao comunicador e radialista Cléber Vieira nos es-

túdios da Rádio Caraíba, município de Senhor do Bonfim, Bahia, cujo objetivo foi 

à sensibilização das ações constituídas no “Envolva-se”, bem como, a amplifica-

ção e expansão do acesso ao blog desenvolvido para disseminar as iniciativas 

desenvolvidas pela equipe. Além da entrevista mediatizada pela rádio, conver-

samos com João Carvalho, responsável pelo Portal Jaguarari e falamos sobre o 

significado e importância do projeto nos contextos; político, social, democrático 

e educacional do município. O referido material encontra-se disponível no canal 

Youtube.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao entendermos a educação como veículo para propagação dos ideais de 

cidadania e democracia, pensamos no diálogo, no qual a participação e compre-

ensão acontece quando os sujeitos são envolvidos ativamente no processo, cabe-

nos, enquanto educadores, alinhar práticas que desvelem a opressão vivida pela 

maioria dos educandos e que por vezes, os mantem reféns de homens arraiga-

dos de passividade. O diálogo oferecido por Paulo Freire se dá por meio de um 

compartilhamento das visões de mundo, tornando os sujeitos críticos e trans-

formadores de suas respectivas realidades.  

Contudo, mesmo propondo ações conduzidas por jovens há muito que se 

questionar e transformar. O projeto Envolva-se sob a orientação da professora 

e formadora Karina Tavares de Freitas contribuiu para que os estudantes tives-

sem um delineamento ou visão crítica sobre as possibilidades de melhoria da 

sociedade, sendo ele complementar a uma caminhada, e que teve por resultado 

a obtenção dos objetivos, através do despertar em cada aluno participante sobre 

o seu posicionamento no mundo podendo este ser transformado pela movimen-

tação e engajamento juvenil, configurando-os em seres competentes e capazes 
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de interferir, interagir, refletir e transformar, a sociedade, sendo este o papel de 

todo o cidadão.  

5.REGISTROS ICONOGRÁFICOS 

 

Figura 1: Roberta Kaline e Sabrina Dias (monitoras responsáveis pela primeira oficina) 

 

 

Figura 2: Euder Fernandez e Ramyres Araújo (monitores responsáveis pela segunda oficina) 
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Figura 3: Equipe de monitores do projeto 
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O JOVEM E O VOTO:  
UM EXERCÍCIO DE DEMOCRACIA  

E CIDADANIA 

LEONARDO DE OLIVEIRA CRUZ1 

1. APRESENTAÇÃO 

 O projeto “O jovem e o voto: um exercício de democracia e cidadania” teve 

como principal objetivo refletir sobre cidadania, democracia, direitos e partici-

pação política através do exercício do voto. Os jovens envolvidos tiveram a opor-

tunidade de conhecer a história do voto no Brasil e como funciona o Poder 

Legislativo municipal por meio de visita à Câmara de vereadores do município 

de Parauapebas e conversas como os seus parlamentares. Os jovens participan-

tes do projeto saíram fortalecidos e empoderados quanto à importância do exer-

cício do voto e seu impacto nos rumos da sua cidade. O local de execução do 

projeto foi o município de Parauapebas/PA. O público-alvo foram alunos e alu-

nas do primeiro e segundo anos da Escola Estadual de Ensino Médio Prof. Luís 

Magno Araújo. 

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  

Além dos alunos, principal público do projeto, também participaram a ges-

tora da escola, uma socióloga da Secretaria Municipal de Assistência Social, um 

técnico do Poder Legislativo local e cinco vereadores do município. A participa-

ção destes atores foi de fundamental importância para a execução das ações. A 

gestora escolar abraçou o projeto, apoiando com a logística de transporte para 

os estudantes se locomoverem para a Câmara de vereadores  e oportunizando o 

debate no espaço escolar; a socióloga contribuiu com uma roda de conversa so-

bre o conceito de democracia, voto, eleições e protagonismo juvenil; o técnico 

                                                           
1 E-mail: leonardodecruz@gmail.com  
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da câmara de vereadores explicou o funcionamento do Poder Legislativo muni-

cipal para os estudantes e guiou a visita dos participantes à instituição. Os vere-

adores explicaram o seu papel enquanto representante do povo. Abaixo segue 

quadro das ações realizadas durante a execução do projeto. 

 

Ação Objetivo Método e estratégias pe-
dagógicas 

Oficina - Conhecendo o sis-
tema político brasileiro 

Aprender quem são os re-
presentantes de cada Po-
der nos diversos níveis da 
federação e quais são as 
suas atribuições, de 
acordo com a Constituição 
Federal de 1988. 

Utilização de jogos fast 
food da política – Cargos e 
cargas. Neste jogo desco-
bre-se quais são as cargas 
- responsabilidades - de 
cada poder (Executivo, Le-
gislativo e Judiciário) ad-
ministrativo e 
compreende como os di-
versos cargos se organi-
zam dentro das esferas de 
governo (nível municipal, 
estadual e federal). 

Roda de conversa: Diálo-
gos sobre democracia e o 
voto no Brasil 

 

Refletir sobre o papel do 
cidadão no regime demo-
crático; conhecer a evolu-
ção da democracia e do 
voto no Brasil;  

Exibição de documentário 
O voto e a evolução do pro-
cesso democrático se-
guido de debate sobre o 
tema 

Roda de conversa sobre 
Estado, Governo, Ideologia 
e o Voto 

Discutir o voto e represen-
tatividade;  

Roda de conversa mediada 
por socióloga da Secreta-
ria de Assistência Social de 
Parauapebas 

Conhecendo o Poder Le-
gislativo local 

Conhecer a estrutura física 
e funcionamento do Poder 
Legislativo municipal; 

 

Visita guiada à Câmara de 
vereadores acompanhada 
por profissional que expli-
cou o funcionamento do 
Poder Legislativo e suas 
atribuições 

Roda de conversa: o que 
faz um vereador? 

Conhecer as atribuições 
do  vereador; 

 

Diálogos com vereadores 
na câmara municipal  
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3. ENVOLVIMENTO DOS JOVENS 

Ao final de cada uma destas ações foi perceptível a mudança de opiniões e 

posições dos alunos sobre o papel e impacto da política e do voto no seu cotidiano. 

A começar, entendo que o compromisso dos alunos veio a partir do momento em 

que quiseram participar do projeto, uma vez que apresentada a proposta, as ins-

crições foram voluntárias, evidenciando assim a importância que o tema tem para 

a juventude. Nas ações, percebi a surpresa de alguns quanto às informações com-

partilhadas. Alguns exemplos foram: o aluno A do 1º ano que, ao saber que pode 

haver propostas de lei de iniciativa popular, diz querer propor para a Câmara de 

vereadores o projeto vereador estudantil, que aliás, na roda de conversa com os 

parlamentares, quis saber se havia algum projeto deste teor na casa e que se os 

estudantes da escola Luís Magno poderia o propor. O aluno ficou muito feliz ao 

ouvir positivamente as respostas dos vereadores; a aluna B, também do 1º ano, 

sugeriu aos vereadores que eles criassem um canal direto de comunicação com os 

jovens estudantes, pois estes tem muitas ideias para a cidade mas não sabem 

como o fazer; a aluna C, do 2º ano, desabafou em um dos encontros que os jovens 

são pouco ouvidos e não há ações em que eles possam participar e tirar a visão 

negativa sobre política que existe no senso comum, mas que como participante do 

projeto tem entendido a importância da política para a sua vida e da cidade; a 

aluna comentou ainda que em casa, os pais se referem à política como algo nega-

tivo, mas que ela tem mostrado para eles a importância do voto e do seu poder de 

transformação; e a aluna D, 2º ano, ao participar da roda de conversa sobre Estado, 

Ideologia e Voto, comentou que será importante na hora de decidir em quem votar 

não deixar que a religião influencie o seu voto, pois é preciso conhecer os projetos 

e histórico do candidato. 

Muitos participantes do projeto que já têm dezesseis anos de idade disse-

ram que vão tirar o título de eleitor para votar na próxima eleição (2018), pois 

se convenceram da importância de votar, mesmo não sendo obrigados ainda. 

Após as ações executadas, muitos alunos que não se inscreveram começaram a 

procurar o professor para se incluir no projeto. Podemos perceber aqui dimen-

sões como compromisso e capacidade dos jovens em mostrar para os outros a 

eficácia da proposta. 

Considero que o projeto alcançou os resultados esperados, haja vista algu-

mas falas dos participantes mencionadas anteriormente, porém, há a necessi-

dade de continuar com as ações para aprofundamento. Entretanto, em menos 

de dois meses de desenvolvimento e com cinco ações estruturadas e executadas, 

o projeto trouxe aos estudantes: a oportunidade de discutir  política  não da 

forma que é lhes colocada pelos meios de comunicação ou os mais pessimistas, 

mas entender que enquanto sujeito de direito, não podemos escapar da política 

e de nossas responsabilidades; que o voto é um instrumento de transformação, 
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porém é preciso dar-lhe a devida importância; a nossa visão negativa da política, 

em partes, deve-se a não conhecermos como ela funciona; a câmara de vereado-

res é aberta aos cidadãos – (alguns não sabiam que poderiam procurar direta-

mente os vereadores e, na sua ausência, conversar com os assessores); o 

vereador não pode prometer obras (muitos alunos não entendiam o papel do 

vereador. Segundo eles, na campanha de 2016 muitos prometeram escolas, pos-

tos de saúde e emprego); a importância de tirar o título de eleitor, mesmo ainda 

sendo facultado aos jovens de 16 e 17 anos! 

O projeto terá continuidade na escola, pois todos os resultados serão apre-

sentados na feira de conhecimento que ocorrerá em dezembro de 2017, desta 

forma, as ações vão continuar, e também, os alunos demonstraram interesse em 

continuar o projeto nos próximos anos.  

 4. APRENDIZADO SOBRE O PODER LEGISLATIVO 

Considerando o desafio do Programa Missão Pedagógica no Parlamento: 

Articular o Poder Legislativo e seus temas inspiradores com a realidade escolar 

de forma a aprimorar o exercício da Democracia, o projeto em questão provocou 

nos estudantes sua responsabilidade enquanto eleitor e cidadão ao mostrar que 

os representantes no Poder Legislativo são uma escolha nossa e que seu papel é 

fiscalizar e propor leis que possam atender aos anseios da cidade, zelando assim 

pelos direitos de todos. As ações contribuíram para mostrar aos jovens que o 

Poder Legislativo não se restringe ao vereador, mas que estes são porta-vozes 

do povo e que este pode estar em contato direto com eles, inclusive contribuindo 

na proposição de ações positivas para a cidade!
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ASSUMINDO O PAPEL DE CIDADÃO: 
DEMOCRACIA, CONHECER E PARTICIPAR 

MARIA BRANDÃO AGUIAR DA FONSECA1 

MEIRE LÚCIA DE SOUZA BASTOS2 

1. APRESENTAÇÃO 

O local de execução do projeto foi o Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Me-

nezes, Araguaína – Tocantins. O público alvo foi os alunos do 3º ano do Ensino 

Médio Regular desta escola. Compreendemos que discutir política, não é fazer 

campanha política partidarista, mas refletir sobre cidadania e democracia, te-

mas próximos, que se complementam. As ações desenvolvidas no decorrer do 

projeto estão relacionadas diretamente ao exercício da cidadania plena, visa 

aproximar os adolescentes da Casa de Lei, conhecer o processo político, os meios 

de participação popular e a importância dessa participação. 

De acordo Maria Victoria Benevides, 1996: 

Com o movimento de democratização do país e com o reconhecimento uni-
versal de que não há desenvolvimento exclusivamente no campo econômico, 
sem concomitante desenvolvimento social e político, a questão da educação 
política se tornou de fundamental importância. Hoje podemos afirmar que a 
cidadania é uma ideia em expansão; no entanto, a ação política continua des-
valorizada e o cidadão pode ser visto apenas como o contribuinte, o consumi-
dor, o reivindicador de benefícios individuais ou corporativos, e não do bem 
comum. E sequer o princípio constitucional de escola para todos consegue ser 
cumprido. 

Visando desconstruir a ideia da política oportunista, além de oportunizar a 

formação de novos conceitos como cidadão atuante diante das situações que se 

apresentam de maneira que possam tomar decisões assertivas com respeito e 

tolerância, beneficiando, com suas atitudes a sociedade. 

                                                           
1 E-mail: m-brandaoadv@hotmail.com  
2 E-mail: meireluciabastos@gmail.com  
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Outro objetivo proposto foi despertar nos alunos a importância do debate 

responsável à cerca do exercício da cidadania, assumindo como todo cidadão 

seus direitos e deveres. Sendo de fato protagonista e não meros espectadores na 

hora de escolher aqueles nos representaram por quatro anos. 

O projeto apesar de ter um cronograma previamente elaborado, este era 

bem flexível, haja vista, a exigência do cumprimento de metas da Secretaria de 

Educação, a que a unidade escolar é vincula. 

O projeto foi desenhado pensando inicialmente nas turmas de 9º anos do Ensino 

Fundamental e 3ª séries do Ensino Médio Regular. No entanto, no curso da aplicação, 

o trabalho foi direcionado aos alunos das 3ª séries do Ensino Médio Regular. 

Para o efetivo desenvolvimento do projeto além das professoras do Missão Pe-

dagógica, Maria Brandão e Meire Lúcia, outros atores se fizeram presentes dando 

sua contribuição. Tais como professores de outras disciplinas, Coordenadores Pe-

dagógicos, Coordenadores de Projetos e Programas, participando dos debates e/ou 

rodas de conversas, um Vereador que ministrou uma palestra sobre o funciona-

mento da Casa de Leis, o papel dos parlamentares, políticas públicas, meio de parti-

cipação popular e o exercício da democracia, um analista do TRE-TO, (Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado do Tocantins), palestra sobre o processo eleitoral, suas 

regras, importância, e necessidade de participação e fiscalização. 

Inicialmente as ações enfatizaram os três poderes, e suas respectivas fun-

ções, a foram mais direcionadas à atuação do Poder Legislativo Municipal e ao 

papel do cidadão. Assim como conhecer a casa de leis e participar com sugestão 

de projetos de leis que beneficie a comunidade em que está inserido.  

A metodologia utilizada processo simples, mas, extremamente impor-

tante para um despertar do indivíduo comprometido com o exercício da cida-

dania e o bem comum. 

A primeira fase trabalhou-se a temática por meio de pesquisas, leituras, ex-

posição de pequenos filmes, debate em sala de aula sobre democracia, poderes 

(Legislativo, Executivo e Judiciário), exercício da cidadania, políticas públicas, 

participação popular e assuntos afins para esclarecer como é o processo demo-

crático que temos, e como funciona. 

As estratégias utilizadas foram a pesquisa e socialização do tema: o que é ser 

cidadão e quais as funções do Judiciário, Legislativo e Executivo, com ênfase no le-

gislativo Municipal da cidade. Os debates, oportunidade ímpar com os alunos, foi 

possível falar, ouvir, esclarecer, questionar aos alunos questões relevantes sobre o 

parlamento e encorajá-los a estudar mais sobre democracia e consequentemente 

refletir sobre a realidade vivenciada por cada um, propondo soluções e fazendo a 

conexão com a família, e demais membros da comunidade escolar. 

Ao menos em tese uma das finalidades foi alcançada, de possibilitar ao 

aluno um esclarecimento a respeito do seu papel de cidadão, pois sendo conhe-

cedores e colaboradores, reforçamos a ideia de participação democrática nas 
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ações desenvolvidas no cotidiano. Dessa forma essas ações contribuíram positi-

vamente para que possam ser cidadãos ativos contribuindo para que haja mu-

dança de atitudes na construção de novos ideais a ser vivenciado. 

Como o trabalho foi mais voltado ao Legislativo, em um segundo momento, 

a convite da Unidade Escolar, veio um vereador ministrar uma palestra aos es-

tudantes, apresentar a Casa de Leis, o objetivo era aproximar os estudantes do 

parlamento, fixar os temas já trabalhado na fase inicial, ter uma ideia clara sobre 

a atuação do parlamento, e os meios de participação popular. A palestra teve 

bons resultados, todos participaram ativamente.  

Na terceira fase, ainda em andamento, os alunos estão de acordo suas per-

cepções produzindo vídeos onde irão apresentar o que gostariam que fosse feito 

no bairro onde moram, quais políticas públicas necessitam, sugestão de projetos 

de lei que trariam melhoras para a comunidade, ou outra sugestão que julgar 

pertinente aos parlamentares. 

Com a produção de vídeo, percebeu-se que os alunos, já entenderam como 

participar desse processo democrático então será o momento de socializar com 

os colegas o que foi percebido em cada comunidade, identificar a demanda co-

mum, a visão do outro sobre o mesmo ponto, e logo em seguida redigir o que foi 

apreendido em imagens, hora da produção escrita e formal. 

Por último acontecerá a entrega do material produzido à Câmara de Vere-

adores, a demanda da escola e/ou comunidade e encerramento do projeto. 

No decorrer do trabalho, foi surpreendente, perceber algumas mudanças de 

atitudes, não de todos, mas da maioria. Ainda está em aplicação o projeto, portanto 

a mudança será em longo prazo. O objetivo é fazer com esses alunos sejam multipli-

cadores dos saberes adquirido durante a realização das ações desse projeto. 

Algumas situações foram percebidas, como a maneira como eles se posici-

onavam nos debates, o tom não era mais de brincadeira, mas de quem tinha 

compreendido o seu papel de cidadão e a importância de participar de fato. 

Compreendendo que as mudanças vêm a partir de cada um. 

Durante a palestra com o parlamentar, muitos se identificaram com sua 

história de vida e seu trabalho. 

Bom, mais como ainda estamos trabalhando na aplicação, muitas experiên-

cias virão certamente, em especial com a apresentação dos trabalhos de produ-

ção de vídeo. 

Oportunizar a formação do cidadão quanto ao compromisso com ações que 

favoreçam não somente a um número restrito de pessoas, mas fazer com que 

haja no mínimo a preocupação com o outro como cidadão e o agir coletivamente. 

No diz respeito a avaliação, tem sido realizada a cada fase do projeto. 

No entanto, em geral avaliou-se a qualidade dos debates, a construção dos 

argumentos, procurou-se verificar se houve crescimento, mudanças de postura. 
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Esse projeto tem muito a ver com nossa escola, pois a maioria de nossos 

alunos vivem à margem da sociedade, sem qualquer perspectiva de futuro. Pro-

curamos estimulá-los a se identificar como cidadão de fato, com direito e deve-

res, se colocando no lugar do outro. E a partir daí sentir-se parte responsável 

pela construção do amanhã, que sejam capazes de escolher o que querem e in-

tervir nessa construção, sendo eles mesmos protagonistas, e não apenas expec-

tadores inertes. 

Como ainda não foi concluída a fase de aplicação, ainda é cedo para falar de 

resultado, mas alguns já foram a cima citados. 

O aprendizado sobre o legislativo tem sido o mais visível. Só se pode falar da-

quilo que conhecemos. E as ações trabalhadas têm proporcionado esse conheci-

mento, essa aproximação. Os alunos estão mais conscientes da necessidade de sua 

atuação. Não basta só ficar esperando a atuação dos parlamentares. Cabe a cada in-

divíduo acompanhar e fiscalizar o trabalho dos parlamentares. É com esse entendi-

mento que estão produzindo seus trabalhos a serem entregues na Casa de Lei, 

representando a demanda da escola e/ou sociedade. 

A maior dificuldade de fazer com que as pessoas se interessem pela educa-

ção democrática é que elas não acreditam que mudanças podem acontecer 

quando exercemos nosso papel de cidadão. Precisamos pensar no bem coletivo. 

Mas sabemos que a educação quando bem preparada para processo em que se 

propõe a fazer e/ou ensinar tem um papel gigantesco na formação daqueles que 

se dispõe a aprender, a trilhar novos caminhos. Estimulamos os alunos a serem 

visionários acreditando que podem sim fazer uma grande diferença na socie-

dade em que estamos inseridos se mantivermos o compromisso e compartilhar 

os saberes respeitando e valorizando o outro. 

2. DEPOIMENTOS DOS ALUNOS 

A seguir temos depoimentos de alguns alunos, que reforçam e referendam 

o já exposto. Nas palavras da aluna Nathanyelly Castro “esse projeto foi 10! Sem 

contar sobre o vídeo que fizemos, sobre as políticas públicas que necessitamos, 

a palestra com o parlamentar [...] Precisamos de mais projetos assim”. 

O relato demostra a importância de trabalhar cotidianamente, a educação 

para a democracia, nos anima a continuar a ser multiplicadores de saberes. As-

sim, a seguir seguem outros relatos. 

O projeto “Assumindo o papel de cidadão: democracia, conhecer e participar”, 
proporcionou aos alunos do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, per-
ceber a importância de uma sociedade democrática para o país. Através pes-
quisas os alunos tiveram a oportunidade de conhecer como é a democracia e 
também entender como exercer a cidadania, foi possível também saber um 



 

 

225 

 

pouco sobre o papel de cada um dos poderes: Legislativo, Executivo e Judici-
ário. Os alunos compreenderam qual o papel de cada pessoa na sociedade, 
aprendendo que antes de só reclamarmos, devemos buscar soluções para os 
problemas apresentados. Contamos com a participação de um membro da câ-
mara de vereadores, no "Café Democrático", que teve como objetivo a consci-
entização dos alunos sobre a importância do voto, aprendemos que o eleitor 
deve acompanhar e se necessário fazer cobrança, aos políticos eleitos, com a 
sugestão de projetos. Agradeço às professoras que proporcionaram a realiza-
ção desse projeto e pelo conhecimento adquirido. (Rafael da Silva Pereira) 

Nunca tenha medo de conseguir chegar onde você quer, tenha capacidade e dedi-
cação sempre, estude bastante para conseguir o que você que, E nunca se esqueça 
de fazer uma escolha boa para ter seu futuro melhor. (Letícia Ferreira). 

 Foi uma aula bem interessante que tivemos a qual esteve presente um vere-
ador que também é professor falando de sua experiência de vida. Ele falou 
sobre a conquista que teve e como foi para cursar sua faculdade sobre onde já 
trabalhou e também de como foi sua luta para se eleger como Vereador, que 
foi um grande desafio pra ele. 

 Aprendi que democracia e cidadania a não é somente votar, mas também cor-
rer atrás dos nossos direitos como cidadãos, expressando nossas opiniões, ti-
vemos também a oportunidade de mostrar a situação do setor em que 
moramos, gravando vídeos, entrevistando os moradores, para mostrar as di-
ficuldades, e o que estamos precisando para buscar benefícios atuando com 
cidadãos conscientes. (Raquel Fonseca dos Santos) 

 

Consideramos sem dúvida o avanço de muitos alunos que no início do pro-

jeto demonstraram desinteresse.  Durante as atividades realizadas eles foram se 

envolvendo e engajados, oportunizamos aos alunos uma reflexão sobre, como 

exercer seu papel de cidadão e com grandes expectativas no que diz respeito à 

Democracia. 

A conclusão deste trabalho, que não se finda aqui neste pequeno relato, nos 

faz refletir sobre as falas de Joseph Kahne & Joel Westheimer (2003) - “As pes-

soas mais novas precisam ser ensinadas a fazer a democracia funcionar, a se en-

gajar civicamente, socialmente e politicamente”. 
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EU POLÍTICO 

MARINA MURPHY1 

1. APRESENTAÇÃO 

O projeto foi batizado em referência ao conceito apresentado por Aristóte-

les, que entende o homem como animal político (zoon politikon). O projeto está 

centrado na aproximação dos jovens com a política, a fim de que eles possam se 

entender como 'animais políticos', ou seja, para que os jovens pudessem ocupar 

seu espaço na esfera pública e compreender a importância da política em seu 

cotidiano. Para isso, o projeto trabalhou temas relacionados à política em sala 

de aula, durante as aulas de Sociologia, mais especificamente sobre direitos de 

cidadania, participação política e políticas públicas. 
O Brasil é um país em que é imprescindível a expansão de ações de educa-

ção para democracia, que possam desenvolver o interesse e o conhecimento so-

bre a esfera pública da sociedade. Como nos mostra Hannah Arendt (2007), a 

não ocupação da esfera pública pelo isolamento do mundo privado, ou ainda, 

pela substituição do público pelo social, é o risco da modernidade que pode aca-

bar com a existência desse mundo comum, onde todos coabitam e são iguais. É 

importante mostrar aos alunos que as soluções de problemas cotidianos, coleti-

vos, não são atribuição da esfera privada, ou do mundo supra-humano, mas que 

nós, enquanto uma coletividade, podemos agir conjuntamente em prol do inte-

resse dos cidadãos. 

O descrédito na política e a desconfiança desse campo foram as grandes 

motivações para a elaboração desse projeto. A ideia é romper com os estereóti-

pos simplistas sobre o campo político, como “todos são ladrões” ou “política é 

assunto de quem entende”, para mostrar aos jovens que eles não apenas podem 

participar politicamente, mas que devem fazê-lo. Para isso, o projeto procurou 

                                                           
1 Professora de Sociologia no Ensino Médio no Estado do Maranhão. Graduada em Ciências Sociais pela 

Universidade de São Paulo (USP) e especialista em Impactos da Violência na Escola pela Fiocruz/UAB. 
E-mail: murphymarina@gmail.com  
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desenvolver os conteúdos relacionados aos temas propostos a partir de diferen-

tes metodologias, para além da aula expositiva, para que os alunos fossem con-

vidados a refletir sobre sua realidade social, assim como propor soluções para 

os problemas de seu cotidiano. 

O projeto foi desenvolvido em uma escola de tempo integral da rede pú-

blica estadual maranhense, na cidade de Santa Inês, com alunos do 2º ano do 

Ensino Médio, na faixa etária dos 15 aos 18 anos. 

O objetivo geral do Projeto é aproximar o cotidiano da política da realidade 

dos jovens, a fim de que se entendam como responsáveis pela política e prati-

quem a cidadania ativa. Os objetivos específicos foram: apresentar os direitos 

de cidadania; fomentar a responsabilidade pela solução dos problemas em sua 

comunidade; desenvolver a corresponsabilidade pelas ações políticas; fomentar 

o interesse pela política; apresentar e instigar os alunos a utilizarem as diferen-

tes formas de controle social do trabalho dos políticos; questionar estereótipos 

sobre política; fomentar o questionamento sobre os porquês da população ter 

sido afastada, historicamente, da política. 

2. CRONOGRAMA 

O Projeto aconteceu em um período de dois meses, durante as aulas de So-

ciologia. Os alunos tiveram ter aulas teóricas e desenvolveram ações práticas de 

educação para democracia e para compreender melhor o que são os direitos de 

cidadania e as políticas públicas. Os alunos já haviam tido contato com os con-

ceitos de público e privado (Hannah Arendt), política e Estado. 

1ª semana: aula teórica sobre direitos de cidadania (T. H. Marshall e José 

Murilo de Carvalho) e cidadania ativa. 

2a semana: quais são os problemas da minha cidade? Em grupos, os alunos 

irão trabalhar temáticas relacionadas às políticas públicas (saúde, educação, 

moradia, transporte, segurança, direitos humanos), indicando quais são os pon-

tos que devem ser melhorados em sua cidade e/ou bairro, e elaborando uma 

proposta coletiva para a solução daquele problema. 

3a semana: os grupos apresentam para a sala os pontos que precisam de inter-

venção na cidade e as propostas de melhoria. A partir da contribuição dos demais co-

legas, os grupos refazem a proposta e entregam a primeira etapa do trabalho. 

4a semana: aula teórica sobre o que é a Constituição e sua relação com os 

direitos de cidadania. Em seguida, em grupos os alunos elaboram uma Consti-

tuição de uma cidade, indicando quais são as regras mais importantes numa or-

ganização social.  

5ª semana: aula teórica sobre participação política. Filme NO (Chile), que 

mostra o plebiscito que ocorreu na década de 1980 que culminou no fim da di-

tadura militar no país.  
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6ª semana: aula teórica que mostre a conexão entre participação política, 

políticas públicas e direitos de cidadania. Como se dá a participação política no 

contexto democrático. Quais são as estruturas democráticas que permitem a 

participação política, e a importância de usar esses mecanismos. Pedir contri-

buições aos alunos para montar um painel com um possível título “Como posso 

participar politicamente?”. 

7a semana: visita à Câmara Legislativa de Santa Inês para acompanhar uma 

sessão de trabalho dos vereadores. 

8a semana: revisão do trabalho sobre políticas públicas, a fim de elaborar 

uma proposta de política pública que possa ser apresentada na Câmara Munici-

pal. Avaliação e auto avaliação da participação no Projeto. 

3. RELATO SOBRE A APLICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto foi desenvolvido entre os meses de agosto e outubro de 2017, nas 

aulas de Sociologia. A primeira atividade realizada foi a elaboração de uma crítica 

a um problema que a cidade tivesse, assim como uma proposta de solução desse 

problema. A ideia é que os alunos pudessem ter contato com as diferentes áreas 

da administração pública (segurança, educação, saúde, cultura, direitos humanos, 

trabalho etc.) e pensassem como gostariam de melhorar a cidade. Após os grupos 

entregarem as críticas e as propostas de melhoria, os alunos tiveram uma aula 

teórica sobre o papel das leis no cotidiano democrático, Constituição e políticas 

públicas (eles já conheciam o conteúdo sobre Estado, democracia e direitos de ci-

dadania). Depois disso, fizeram a atividade coletiva sobre uma possível Constitui-

ção para um município, a fim que se colocassem no lugar dos políticos e 

pensassem como gostariam que uma cidade fosse organizada. Nessa atividade, a 

ideia era que se deparassem com as dificuldades de elaborar uma lei, com os inte-

resses conflitantes numa sociedade, e que refletissem sobre o impacto da imposi-

ção de desejos privados no âmbito público. 

O segundo tema que trabalhamos em sala de aula foi participação política. O 

pressuposto era a conexão, para os jovens, da elaboração das políticas públicas, das 

leis, e do papel da sociedade civil nesse âmbito, uma vez que, para que possam repre-

sentar seus interesses no espaço público, a sociedade civil deve se organizar para fazer 

pressão política. Para isso, discutimos em sala as possíveis formas de influenciar a ela-

boração de uma política pública, de uma lei ou de uma ação pontual do poder público. 

Os alunos mostraram conhecer algumas formas de participação política e tiveram 

grande interesse pelas outras maneiras de participar que foram apresentadas, como 

a lei de iniciativa popular, o referendo e o plebiscito, o contato direto com os políticos 

antes de votações importantes, o abaixo-assinado e a pressão de grupos organizados 

(organizações populares, coletivos políticos, associações de bairro, de categorias pro-

fissionais) da sociedade para a conquista de direitos, como formas de cidadania ativa. 
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A fim de mostrar como a mobilização popular pode ter um impacto político 

expressivo, os alunos viram o filme NO, que conta a história do referendo reali-

zado no Chile no fim da Ditadura Militar, a fim de consultar a população sobre a 

continuidade do ditador Augusto Pinochet no poder por mais um mandato. En-

quanto a maior parte da oposição acreditava que o referendo era uma farsa e 

não queria aderir a esse movimento, alguns setores de oposição elaboraram 

uma campanha publicitária, veiculada em rede nacional, que conseguiu mobili-

zar diferentes forças contrárias ao regime e, com a participação em massa da 

população, influenciou na decisão do NÃO, que culminou no processo de transi-

ção para a democracia e em eleições diretas para presidente. Os alunos fizeram 

uma atividade escrita em que deveriam identificar as diferentes formas de par-

ticipação política presentes no filme, assim como no impacto da mobilização so-

cial para a conquista de avanços no campo público. 

Para que os alunos pudessem ter contato com a experiência do fazer política 

do cotidiano de seu município, foram levados à Câmara Municipal de Santa Inês, 

no dia 29 de setembro, para acompanhar uma sessão deliberativa. Os alunos fo-

ram acompanhados por mim e pela professora de História da escola. Nesse dia 

compareceram 14 alunos, apesar de terem se inscrito 45 estudantes para a ação – 

as justificativas para o não comparecimento foram as mais diversas, mas no geral 

acredito que demonstrou pouco engajamento na ação. Apesar dos alunos estarem 

muito animados quando a proposta de ir à Câmara foi feita, acredito que o fato de 

no mesmo dia ter havido apenas as aulas da parte da manhã na escola e a possibi-

lidade de simplesmente 'faltar' tanto na escola como na Câmara levaram os alunos 

e não comparecer. Apesar disso, os alunos que compareceram mostraram grande 

engajamento na ação. Assistiram a sessão, comentavam os projetos em pauta e, no 

fim da sessão, dois alunos puderam discursar na tribuna (o que é possível na úl-

tima sexta-feira de cada mês na cidade). Os alunos Antônio Rodrigo e Guilherme 

discursaram na frente de todos os presentes, e falaram sobre a importância da 

educação, da defesa da educação pública e de qualidade, e sobre a necessidade de 

melhoria do transporte entre comunidades da zona rural e a sede do município, já 

muitos alunos de Santa Inês moram na zona rural e tem um gasto diário de R$25 

para estudar. 

Outro momento de mobilização da ida à Câmara foi quando da votação de 

um projeto de lei de um vereador que propunha que se cantassem semanal-

mente cinco hinos nas escolas municipais (hino de Santa Inês, hino do Mara-

nhão, hino Nacional, hino da Bandeira, hino da Independência). Os alunos se 

mostraram indignados com o projeto (assim como nós, professoras), e quando 

o presidente da Câmara disse a famosa frase “aqueles que estiverem de acordo 

com o projeto, mantenham-se como estão”, todos os alunos se levantaram para 

mostrar sua oposição a um projeto que realmente nada tem a contribuir com a 

educação do município. 
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Na Câmara os alunos também puderam observar a mobilização de setores 

da sociedade civil. No dia em que fomos, havia uma grande quantidade de agen-

tes de saúde, que têm um sindicato bastante organizado e articulado que, por 

pressão social, conseguiu a criação do cargo de agente de saúde no município de 

Santa Inês. No dia 29 de setembro foi a aprovação da lei, e os alunos puderam 

ver como se articulam os sindicatos, seus membros, e as formas de pressionar 

politicamente para aprovação de uma lei. Também havia representantes de uma 

zona rural da cidade que, em função de um abaixo-                 -assinado organizado 

pelos moradores, conseguiram que a Câmara aprovasse a aplicação de piçarra 

na única estrada que liga a comunidade à sede. Em suma, a participação na Câ-

mara foi uma oportunidade de concretização das aprendizagens em sala de aula, 

além de possibilitar e fomentar o desenvolvimento do protagonismo do estu-

dante. 

Após a visita à Câmara, os alunos participantes fizeram um relato para suas 

respectivas salas de aula sobre a visita e o que aprenderam. A última atividade pla-

nejada para o projeto foi a reelaboração do trabalho da crítica social, que os alunos 

fizeram no início do projeto, indicando uma política pública de outra cidade, estado 

ou país que pudesse ser adaptada para a solução que eles propuseram. 

No fim do projeto, os alunos fizeram uma avaliação das atividades, que consis-

tiu na resposta a quatro perguntas: O projeto aumentou seu interesse por política? 

Após as ações do projeto, você se sentiu mais responsável pela solução dos problemas 

na sua comunidade? Como você poderia participar mais ativamente da sua comuni-

dade? Se pudesse mudar alguma coisa no Projeto, o que faria diferente? As questões 

da avaliação tinham por objetivo verificar se os alunos identificavam o aumento de 

sua responsabilidade social e envolvimento na vida pública de sua comunidade, es-

tado e país, assim como se havia quebrado os estereótipos sobre política ser apenas 

lugar de ladrões e que não devemos discuti-la. Também era objetivo verificar se as 

ações tinham sido adequadas ao objetivo proposto, da perspectiva dos alunos, assim 

como colher sugestões sobre possíveis melhorias.  

De maneira geral, os alunos relataram que seu interesse por política au-

mentou, e que o projeto proporcionou novas perspectivas sobre as possibilida-

des de participação política e engajamento social. Alguns alunos indicaram que 

se sentem mais responsáveis pelas ações políticas, indicando formas de partici-

pação política no cotidiano de suas comunidades. Os alunos fizeram sugestões 

pertinentes de melhorias no projeto, como o convite a alguma personalidade 

política para a realização de uma palestra, convidar a comunidade local para dis-

cutir sobre questões importantes da política local e nacional, assim como envol-

ver mais a comunidade escolar em ações da escola. 

Após o encerramento do projeto, em função da ida à Câmara Municipal, fo-

mos visitados na escola por um vereador da cidade, que se dispôs a realizar uma 
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palestra para os alunos falando sobre o cotidiano do vereador, suas responsabi-

lidades, assim como sobre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. O ve-

reador entregou uma cópia desses documentos, que irei selecionar alguns 

trechos e dividir os alunos em grupos para que eles possam fazer um breve es-

tudo dos documentos antes da palestra. Esse encontro foi muito bom para os 

alunos, pois aproximou ainda mais a política da sociedade civil, permitindo um 

aprendizado valioso para os estudantes, particularmente no que tange ao Poder 

Legislativo e seu papel na sociedade. 

A minha avaliação pessoal do projeto é que foi muito proveitoso, e que 

pude observar muitos alunos agindo politicamente dentro da própria escola, as-

sim como no contato com os políticos profissionais e nos espaços públicos de 

decisão. As discussões realizadas nas aulas foram proveitosas e ter proporcio-

nado diferentes tipos de atividades para os alunos ajudou que eles se engajas-

sem mais nas ações. Foi possível observar um aumento do compromisso dos 

jovens com a sua realidade social e engajamento político, assim como na capaci-

dade deles de estabelecer conexões entre aquilo que aprenderam na teoria e sua 

aplicação na prática, especialmente quanto às formas de participação política. 

Com a ida à Câmara, podendo observar o engajamento popular e as conquistas 

de diferentes coletivos da sociedade civil foi um dos momentos em que pude 

observar a conexão e o compromisso. A fala dos alunos na Câmara também per-

mitiu visualizar como eles estão inteirados de questões políticas de sua comuni-

dade, e na sua capacidade de expressão verbal diante de uma plateia de 

desconhecidos. A participação na sessão da Câmara também aproximou o alu-

nado do Poder Legislativo, observando na prática o trabalho do legislador, assim 

como sua conexão com a sociedade civil. O grande objetivo do projeto, que era 

despertar uma consciência crítica sobre a política e sobre o papel do indivíduo 

na sociedade, responsável pela melhoria de seu entorno, foi alcançado parcial-

mente, pois faltou o engajamento de um número maior de alunos. Para que essa 

conquista pudesse ter sida mais ampla, teria sido necessária a adesão de mais 

alunos às atividades propostas, o que pretendo melhorar após as correções nas 

próximas edições do projeto. 

Na próxima aplicação, pretendo colocar em prática as sugestões feitas pe-

los alunos de melhoria das ações, elaborando atividades que possam integrar a 

comunidade escolar, como palestras sobre questões públicas de interesse do pú-

blico-alvo, podendo proporcionar um encontro dos alunos e suas famílias dos 

políticos que os representam. Pretendo, também, pedir para que um vereador 

faça uma palestra na escola, falando sobre seu cotidiano de trabalho, como ele 

decidiu entrar na vida política e seus propósitos, a importância da conexão elei-

toral e do contato constante do político com seu eleitorado, a fim que os jovens 

possam se ver como agentes políticos, exercitando a cidadania ativa. 
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DISSEMINANDO DIREITOS HUMANOS  
NO CONTEXTO DE UMA SOCIEDADE DESIGUAL 

PAULO CÉZAR SILVA HILÁRIO1 

1. APRESENTAÇÃO 

O projeto surgiu a partir da observação do professor nas turmas do ensino 

médio da E.E.E.F.M. Melquíades Vilar, localizada na Cidade de Taperoá-PB. Visto 

que a maioria das turmas possuíam uma lacuna em relação às temáticas que 

abordam a questão de temas como cidadania e dos Direitos Humanos, a turma 

escolhida foi o 3º ano A do Ensino Médio que apresentou interesse pelo desen-

volvimento das atividades propostas no projeto. A finalidade do projeto foi pro-

porcionar aos alunos uma formação teórica mais consistente para disseminação 

da temática dos Direitos Humanos e da Cidadania a partir da produção de um 

material impresso intitulado por: Cartilha dos Direitos Humanos que foi distri-

buído gratuitamente e divulgado em meio digital. Esse trabalho contribuiu para 

a redução do abandono e melhoria do rendimento escolar dos estudantes, pois 

se associa a este trabalho diversas atividades desenvolvidas pela escola e pela 

disciplina de Sociologia durante o ano letivo proporcionando aos alunos uma 

formação mais significativa para suas vidas, sobretudo com foco na temática Di-

reitos Humanos e Cidadania, formando um jovem protagonista, atento as ques-

tões da vida social que o cerca. 

2. OBJETIVOS 

Os objetivos do projeto foram: proporcionar uma formação significativa e 

significante aos alunos do 3° ano do Ensino Médio para se tornarem agentes 

multiplicadores de uma formação cidadã, em seu sentido holístico, dentro e fora 

do ambiente escolar; estimular o posicionamento crítico dos estudantes através 
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de estudos teóricos da Ciência Política e da vivência cotidiana; fortalecer a for-

mação de jovens para a vida pré-universitária e a tornarem-se multiplicadores 

do conhecimento político dentro e fora do ambiente escolar; e criar um material 

(Cartilha dos Direitos Humanos) para divulgação do conhecimento produzido 

durante o projeto. 

3. RELATO DE APLICAÇÃO 

O projeto foi desenvolvido com alunos do 3º ano do Ensino Médio, uma 

turma que possui 29 alunos e que não foi registrado casos de evasão. 

Durante a execução do projeto participaram das ações: os alunos da disci-

plina de Sociologia, houve contribuições da professora de História para auxiliar 

os alunos no entendimento de fatos históricos que propiciaram a institucionali-

zação dos Direitos Humanos e também palestras e levantamento de dados sobre 

as drogas no município de Taperoá com o comandante da polícia militar da ci-

dade, momento importante para construção do conhecimento a partir de uma 

perspectiva interdisciplinar. 

O projeto desenvolveu-se em três etapas: a primeira foi um debate com os 

alunos para o levantamento de informações sobre o tema. Compreender como 

os alunos entendem a temática dos Direitos Humanos e conversar sobre suas 

vivências cotidianas em relação ao tema, para saber se vivenciaram alguma si-

tuação que vejam como violação de direitos humanos na escola, na família ou 

nas demais vivencias sociais. 

A segunda parte foi a fundamentação teórica em relação à temática dos Di-

reitos Humanos com a leitura de textos que proporcione debates, entendendo a 

origem dos direitos humanos e sua disseminação no mundo. Neste momento foi 

utilizado também material áudio visual para explicitar o conteúdo como, por 

exemplo, o documentário “Human” que apresenta a discussão de várias temáti-

cas através de entrevistas com diversas pessoas no mundo, entendendo seu dia 

a dia, para que os alunos possam colocar-se no lugar do outro e refletir sobre o 

meio social em que vive. Importante também foi trazer pessoas dos órgãos pú-

blicos como o comandante da polícia militar que conversou com os alunos sobre 

drogas a partir de dados da realidade em que vivem, contribuições da professora 

de História sobre os antecedentes históricos para institucionalização dos Direi-

tos Humanos. Isso foi importante para que os alunos saibam como agir para di-

minuir as desigualdades humanas e termos uma sociedade mais justa. 

O terceiro momento foi a construção do material intitulado como cartilha 

dos Direitos Humanos para disseminação do conteúdo trabalhado no projeto, 

conforme link em anexo. Em seguida a sua divulgação por diversos seguimentos: 

na escola, nas demais instituições escolares e na comunidade em geral através 
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de programas de rádio, proporcionando um memento da cidadania, atividade 

realizadas pelos alunos orientada pelo professor. 

É uma prática de educação para a democracia porque o projeto buscou 

oportunidades para o desenvolvimento dos 3C’s dentro da proposta de Joseph 

Kahne e Joel Westheimer em que podemos perceber COMPROMISSO: proporci-

onou aos alunos a reflexão da realidade em que vivem a partir da observação da 

violação dos Direitos Humanos; CAPACIDADE: o projeto buscou desenvolver 

nos alunos a capacidade de realizar atividades para transformar atitudes do ci-

dadão, ou seja, ao invés de omitir por falta de conhecimento, agir em busca da 

consolidação dos direitos humanos com a produção e divulgação do material 

proposto no projeto; CONEXÃO: Desenvolveu nos alunos a capacidade de traba-

lhar em coletivo, com os demais colegas da escola e outros agentes sociais como, 

psicólogos, assistentes sociais, professores de outras disciplinas e atividades de 

conscientização. 

Os projetos que conheci dos colegas professores do Missão Pedagógica em 

alguma medida buscam descortinar uma realidade que reprime, inibe os nossos 

pupilos no fazer educacional. É muito gratificante ouvir dos alunos alguns rela-

tos do tipo: "nunca tinha pensado por esse lado", "importante ver os dois lados 

da moeda", "professor, na minha família é assim", "vou tentar fazer diferente a 

partir de agora", "eu posso fazer algo para mudar a sociedade" e o professor ao 

avaliar, perceber que tem contribuído para que os alunos reflitam sobre sua 

ação na sociedade. E esse feedback associado as orientações recebidas no Mis-

são, trouxe mais ânimo para continuar os desafios traçados no meu projeto e 

serviu também como parte de avaliações das atividades. 

Os objetivos traçados no projeto foram atingidos: as aulas audiovisuais para 

complementar a formação dos alunos, as leituras desenvolvidas pelos alunos so-

bre pessoas que tiveram seus direitos violados, os seminários apresentados tra-

zendo nas apresentações as suas vivências do cotidiano e por fim a construção do 

material de divulgação intitulado por: Cartilha dos Direitos Humanos possibili-

tando disseminar o conhecimento apreendido durante o ano letivo 

O trabalho não envolveu diretamente o Poder Legislativo, mas durante as au-

las apresentei a experiência no Missão e conversamos sobre a importância do Le-

gislativo para a sociedade. A maior dificuldade foi convencê-los desta importância, 

tendo em vista o atual momento de crise política pelo qual nosso país tem passado 

e também os escândalos envolvendo nossos representantes públicos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

238 

 

 

 

4. DEPOIMENTO DOS ALUNOS 
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ESCOLA TOMANDO PARTIDO! 

ROBERSON GONÇALVES MATURANO (BINHO)1 

"A pátria não subsiste sem liberdade, 

nem a liberdade sem a virtude, nem a vir-

tude sem os cidadãos (...). Ora, formar cida-

dãos não é questão de dias, e para tê-los 

adultos é preciso educá-los desde crianças" 

(Rousseau). 

1. APRESENTAÇÃO  

As comissões parlamentares e a disposição dos espaços da Câmara dos De-

putados constituiu o pontapé inicial deste projeto. Das comissões, a estrutura na 

divisão dos temas e as especialidades juntamente as discussões. Dos espaços, a 

consolidação da democracia, não havendo disposição para privilégios, camufla-

gens e exclusão. Considerando que isto parte da minha interpretação a partir do 

espaço físico (arquitetônico) observado. 

O objetivo foi colocar em prática a noção de participação cidadã na cons-

trução coletiva de uma escola voltada à educação para a democracia. Uma parti-

cipação que seja ativa e efetiva, que conte com o protagonismo de todos seus 

atores através de suas demandas reais transformando o território escolar. A 

busca durante a aplicação do projeto foi a formação de cidadãos que pensam o 

macro, considerando aqui como o macro o Mundo, a partir do micro, a escola. 

A escola tem média cerca de 2.500 estudantes na faixa etária de 15 a 21 

anos, nos três turnos escolares, além de adultos e pessoas da terceira idade do 

segmento EJA –Educação de Jovens e Adultos e trabalham nela 200 funcionários 

aproximadamente, destes 185 professores. Devido a esta realidade optei em 

apresentar meu projeto nos dois dias em que estou na escola, estendendo, no 

entanto para todos os turnos, importante dizer que são dias fixos no período do 
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ano letivo, desta forma possibilita o encontro e a participação de eventuais par-

ceiros. Ainda considerando estes dados, constatamos, direção e eu, que não seria 

possível agendar um horário ou reunião restando o recreio para a apresentação 

do projeto. Foram dois públicos diferentes, estudantes e colegas de trabalho. Aos 

colegas preparei uma rápida apresentação em PowerPoint e fotografia do pro-

grama Missão Pedagógica: sua estrutura, como participar, a programação do en-

contro presencial e algumas atividades durante este encontro. Depois de tentar 

despertar nos colegas o interesse no programa, apresentei este projeto. Registro 

que tudo isto em apenas 20 minutos, porém preparei um material um pouco 

mais detalhado para enviar posteriormente por e-mail àqueles que mostrassem 

interesse em ser parceiro. Estavam presentes professores e funcionários que 

trabalham nestes dias, convidados pela direção e por mim através do e-mail da 

escola e presencialmente. 

A escola onde o projeto se desenvolveu localiza-se no bairro de Bonsu-

cesso, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro e atende adolescentes e jovens, 

residentes nos bairros e conglomerados de favelas do Complexo do Alemão, 

Complexo da Maré, Complexo da Penha e Olaria. 

Há uma heterogeneidade quantitativa e qualitativa destes espaços e de pes-

soas que habitam que os fazem serem múltiplos, diversos em sua vida social, 

material e cultural. 

Segundo Corrêa (2013), o Complexo do Alemão é classificado como um 

bairro desde 1993 e foi formado por um grupo de favelas e comunidades. Ao 

todo são 15 favelas que a compõe: Itararé, Joaquim de Queiróz, Mourão Filho, 

Nova Brasília, Morro das Palmeiras, Parque Alvorada, Relicário, Rua 1, Vila Ma-

tinha, Morro do Piancó, Morro do Adeus, Morro da Baiana, Estrada do Itararé, 

Morro do Alemão e Armando Sodré, segundo Instituto Pereira Passos, com base 

no IBGE, Censo Demográfico (2010). A densidade demográfica do Complexo é 

classificada como uma das maiores da cidade do Rio de Janeiro, havendo uma 

população de 60,555 habitantes e 18,226 domicílios.  

Já o Complexo da Maré é composto por 22 comunidades e conjuntos, sendo 

eles: Parque Roquete Pinto, Parque Rubens Vaz, Parque União, Ramos, Comuni-

dade da Vila do Pinheiro, Avenida Canal, Avenida Canal II, Timbau, Pata Choca, 

Baixa do Sapateiro, Parque Maré, Maré, Nova Holanda, Conjunto Bento Ribeiro 

Dantas, Conjunto Esperança, Conjunto  Nova Maré, Conjunto Pinheiro, Conjunto 

Salsa e Merengue, Conjunto Vila do João, Conjunto Vila Pinheiros, Joana Nasci-

mento, Paraibuna, Área formal. A densidade demográfica do Complexo da Maré, 

segundo o Instituto Pereira Passos com base no IBGE (2010) era de aproxima-

damente 129.770 habitantes e 41.750 domicílios.  

O Complexo da Penha é composto por 11 conjuntos de favelas somando cerca 

de 48.559 habitantes e 13.060 domicílios. Juntos, os três Complexos somam aproxi-

madamente 238.884 habitantes. A escolha para o desenvolvimento do projeto neste 
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território foi em virtude da universidade se localizar na Ilha do Fundão, na zona 

norte da cidade do Rio de Janeiro, entre os dois maiores complexos citados anteri-

ormente – Alemão e Maré - marcado por gradativas situações de vulnerabilidades, 

violências e violações de direitos. 

Após a apresentação da manhã, turno em que leciono, cinco professores mos-

traram interesse em conhecer mais profundamente o projeto, destes, três dividem 

uma turma comigo, assim escolhi esta turma para apresentar o projeto, com o in-

tuito de ``aproveitar`` os colegas e com a certeza que estarei durante toda a apli-

cação do projeto com estes estudantes. Com um tempo maior de apresentação 

pude explicar a turma e explorar mais os temas que abordam o projeto, a respos-

tas deles foram imediatas e começaram a me dar sugestões para desenvolver e 

envolver outros estudantes, questionaram se não seria muito restrito ao objetivo 

do projeto somente a opinião de um grupo de estudantes em detrimento dos ou-

tros apresentando sugestões de encontros no contra turno, questão considerável 

o que me fez procurar os membros do Grêmio Estudantil para que através deles 

atingir outros estudantes na escola. A partir desta conversa obtive elementos para 

melhor aplicar o projeto, pois é impressionante o poder de transformação e oxi-

genação que estes jovens possuem perante um desafio! 

Outra experiência interessante foi ao apresentar o projeto para os colegas 

da noite, pois eles me introduziram uns atores importantes no projeto, que eu 

por descuido não havia considerado, os estudantes noturno da EJA – Educação 

de Jovens e Adultos, fato que me encheu de alegria, pois com suas experiências, 

haja vista que muitos são bem mais velhos, pais e avós, abrindo destarte nova 

perspectiva formando com os mais jovens ótimo ingrediente para este projeto. 

Devo esclarecer que a participação destes estudantes não ocorreu em sua pleni-

tude nesta primeira experiência do projeto, no entanto buscaremos um estrei-

tamento melhor quando o projeto for aplicado durante o ano letivo 

desvinculado do cronograma necessário para suprir as necessidades deste pro-

grama da Câmara dos Deputados, aproximadamente dois meses foram estipula-

dos para a aplicação do projeto, tempo curto quando consideramos os 

“imponderáveis da vida cotidiana” escolar.  

Destas apresentações pude perceber quão carente estão os professores de 

uma expectativa de renovação do ensino. Como falta a muitos deles desenvolver 

um olhar vivo para os estudantes, como estão sofrendo nossos colegas da falta de 

perspectiva e crença nesta juventude. Contudo também são estas experiências 

que servem para nos aproximar dos colegas e perceber suas expectativas de vida, 

e o mais importante para mim, como servem para nos aproximar dos estudantes 

compartilhando com eles a transformação da realidade. 

Apresentado o projeto poucos colegas demonstraram interesse em participar, 

entretanto perante a realidade da nossa escola e do nosso Estado que ``obriga`` o 

professor a trabalhar em mais de três escola para se sustentar, acredito que os 9 
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colegas que se pré-dispuseram a conhecer melhor o projeto forneceriam ideias e 

mão de obra para aplicação deste. Vale registrar que destes, 3 foram de matemática, 

2 de sociologia, 1 de educação física, 1 de português, 1 de filosofia e 1 de física. No 

decorrer do projeto outros professores e atores extra escola vieram a somar com o 

projeto. Ficando  no final do projeto a seguinte configuração, estudantes do ensino 

médio das três séries – sendo que a participação do segmento EJA infelizmente só 

foi possível na fase de recolhimento das demandas -, e professores de biologia, física, 

matemática, filosofia, artes e sociologia, no entanto devido a dificuldade de conciliar 

as atividades previstas e o tempo de cada professor, optamos em estabelecer uma 

turma (3009 do terceiro ano) que seguiu todos os passos do projeto, inclusive par-

ticipando das atividades com cada um dos professores. Com os demais estudantes 

da escola foram realizadas apenas algumas partes do projeto, caso do EJA citado 

acima. Vale dizer que estes grupos não tiveram sua participação diminuída ou alie-

nada, em termos de Marx, do todo do projeto, pois as atividades que ocorreram pos-

suem um objetivo em si mesmas enquanto contribuem para o todo em seu fim. 

Também tivemos a participação de um integrante da comunidade do entorno, seu 

Max, que trabalha com plantas, tanto ornamentais como hortaliças, de uma profes-

sora e alunas do departamento de Terapia Ocupacional Social da Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro – UFRJ e do coletivo Levante Popular da Juventude, uma 

organização de jovens militantes voltada para a luta de massas em busca da trans-

formação da sociedade. Estes foram convidados por professores, estudantes egres-

sos (Levante Popular) e pela direção, seu Max. 

As ideias primevas deste projeto surgiram através de conversas com os co-

legas professores que foram consultados individualmente segundo suas disci-

plinas, abordei alguns colegas perguntando como eles a partir de sua formação 

acadêmica olhariam o bairro entorno da escola, busquei observações para es-

crever o projeto do módulo final da primeira fase deste programa, “CRIAR uma 

atividade pedagógica de educação para democracia que possa ser desenvolvida 

com seus(suas) alunos(as)”, minha intenção era formar uma base de observação 

e discussão do território onde está localizada a escola. Contudo a ida à Brasília 

me levou a reformula-lo. Minha inspiração e motivação foi o encanto causado 

pelo espaço/mobilidade do Congresso Nacional: seus corredores que se interli-

gam e que permitem que a população e parlamentares comunguem do mesmo 

espaço; seus salões que se tornam “praças” de encontros, debates e persuasão; 

os gabinetes, lanchonete e restaurantes que acolhem em suas mesas burocratas, 

policiais, visitantes, serventes e parlamentares. Concomitante a tudo isto a causa 

primeira desta Casa do Povo, as Comissões Parlamentares que se reúnem para 

decidirem a vida de uma nação, estas comissões estão na sua maioria abertas a 

observação da população. Este modelo que não está isento as vaidades, à forma-

ção de grupos privilegiados e excludentes devido as paixões humanas, passa a 
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ser por mim um modelo desejoso de conformação da nossa sociedade, aqui re-

presentada pela escola da qual pertenço. Creio que se conseguirmos reproduzir 

este espírito estaremos proporcionando para nossos jovens e comunidade esco-

lar um mundo novo no qual participar da configuração dele é condição sine qua 

non de existência, principalmente quando entendemos a realidade territorial na 

qual está inserida nossa escola e moradia de nossos estudantes.  

2. COMO CAMINHOU O PROJETO 

Para alcançar estes objetivos usamos de algumas estratégias, as primeiras 

foram buscar reconhecer entre os estudantes as reais demandas de ocupação e 

transformação do espaço, através de conversas e do apoio do Grêmio Estudantil 

que já vem algum tempo observando quais são estas demandas. Elencamos duas 

principais: a falta de um pátio aberto e ensolarado - apesar da escola ter um edi-

fício novo, construído em 2014, sua arquitetura tem os padrões tradicionais de 

uma escola. Não possui um pátio aberto, apesar de contar com um “lindo” esta-

cionamento com direito a árvore e lugar para sentar - e uma sala/estúdio de 

música – muitas são as salas que numa prancheta tinham sua necessidade, mas 

que na realidade não foram ocupadas, neste projeto conseguimos encontrar 

uma função para uma delas. 

O passo seguinte foi compreender o conceito de educação para democracia, 

para isto foi feito alguns encontros nos quais foram utilizados jogos (como o Jogo 

da Política), mapa da empatia, slides apresentando a estrutura do Congresso Na-

cional, textos e debates, esta fase foi orientada por mim e todos participaram 

das mesmas atividades. 

Após estes encontros que tornaram o elo entre nós todos, cada professor 

ou grupo de professores através de suas matérias formaram núcleos para “trei-

nar” os olhares sobre os espaços da escola, por exemplo, como a matemática ob-

serva o espaço, a biologia, a educação física, a produção textual, etc. Esta fase 

ocorreu dentro do tempo de aula dos professores parceiros, não sendo necessá-

rio estar na escola em contra turnos ou dias extras, destes núcleos/olhares saí-

ram propostas para ocupar e transformar os espaços. Num terceiro momento os 

estudantes e professores se dividiram em comissões para debater estas propos-

tas, as comissões foram de: finança, a partir da verba de manutenção da escola, 

comissão de “constituição e justiça” a partir do PPP e regimento escolar, comis-

são de direitos humanos, formado por representantes de coletivos feminista, 

LGBT, cultura pop, skatistas e outros que possuímos na escola. Para o ano esta-

mos em contato com uma deputada estadual que nos auxiliará a entender me-

lhor como funcionam estas comissões. O ápice do projeto é uma Assembleia 

Deliberativa com toda a comunidade escolar e os representantes das comissões 
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para deferirmos sobre as propostas, que não ocorreu até o memento de escrita 

deste relato. 

As demandas supracitadas, o sentimento de apropriação e o direcionamento 

de olhares das matérias curriculares são os ingredientes de consolidação do se 

entender enquanto produto e produtor do meio para mais uma vez citar Marx e 

Paulo Freire. Destarte pensamos promover a conexão entre teoria e prática das 

ações pedagógicas, elemento tão caro para nós educadores e educandos. 

Considerando a meta principal do programa Missão Pedagógica, o Poder 

Legislativo, creio que este projeto contempla plenamente este objetivo já que se 

baseia em sua estrutura de representatividade e fiscalização, e que a apropria-

ção do espaço escolar passa por analisar as verbas, regras escolares e suas apli-

cabilidade reais.  

3. DESSECANDO O PROJETO 

Do micro ao macro. Através da ocupação e transformação do ambiente escolar 

como caminho para a apropriação do bairro, cidade e mundo. Passamos para o enten-

dimento do que é uma Educação para Democracia, e da reflexão e empatia do estar, 

fazer e participar da escola como agente crítico e ativo através do Mapa da Empatia, 

apresentado no curso presencial em Brasília. Este é uma ferramenta criada no mundo 

dos negócios para entender os possíveis clientes, aqui utilizado para fins mais nobres, 

segundo minha opinião. No mapa da empatia foi usado como “personagem” os atores 

da escola e como este ator se relaciona/vive/pensa o território escolar, surgiram dire-

tores autoritários e participativos, responsáveis de alunos, estudantes e professores 

que não queriam nada com a escola e os que “davam” sua vida por este ambiente, estes 

foram alguns dos personagens que os participantes elencaram para seus mapas. Para 

a compreensão do Poder Legislativo e Executivo foi usado o Jogo da Política dos gru-

pos Énois e o LabHacker, um jogo que permite aos participantes criar uma constitui-

ção, debater e analisar leis, participar de uma comissão parlamentar e representar 

partidos com suas lógicas partidárias; houve também oficinas, bate papo e “batucada” 

do Levante Popular. Na segunda parte do projeto os professores e os outros atores 

parceiros desenvolveram rodas de conversas, oficinas de cartazes e do Teatro do Opri-

mido, e caminhadas pelo espaço para desenvolver o olhar a partir de suas perspecti-

vas: as matérias escolares, os conhecimentos das plantas e as atuações sociais. Destes 

olhares surgiram grandes contribuições e “espantos”, à la Rubens Alves, a professora 

de biologia se juntou ao membro da comunidade para pensar em como ocupar alguns 

espaços da escola com plantas ornamentais e uma horta, este fato despertou nos es-

tudantes o interesse em trazer para a escola seus “saberes locais” como diz o antropó-

logo Clifford Geertz, pois perceberam que os conhecimento acadêmico da professora 

não encerrava em si a solução e o conhecimento sobre as plantas, a partir disto trou-

xeram solução para o estúdio de música e para interesses próprios como uma palestra 
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e aulão sobre o ENEM, falarei disto mais abaixo. Outro espanto ocorreu quando no dia 

seguinte as primeiras comissões, a escola toda amanheceu tomada de dezenas de car-

tazes contra a violência às mulheres e o machismo, quando me refiro a escola toda 

quero dizer isto mesmo, os corredores, a entrada da sala dos professores, a porta da 

coordenação pedagógica, as áreas de circulação, banheiros e quadra de esporte.  

Os professores de física e matemática trabalharam som e luz para a cons-

trução do estúdio, objetivo que envolveu toda a comunidade escolar na coleta 

de caixas de ovos para o trato acústico da sala, a sociologia e filosofia juntamente 

com a Terapia Ocupacional da UFRJ trouxeram questões de como os atores so-

ciais enxergam seus corpos nestes espaços, a professora de artes se juntou a to-

dos contribuindo com uma visão estética dos fazeres. O coletivo Levante Popular 

participou mais efetivamente na condução e organização das comissões parla-

mentares e Assembleia.  

Numa análise mais geral, o projeto atingiu seus objetivos, não concretiza-

mos nenhuma das demandas ainda, contudo todas estão em processo. O estúdio 

passou na comissão de finanças que realizamos a partir das verbas da escola e 

da comissão da CCJ, adaptada para nossa realidade com o Projeto Político Peda-

gógico – PPP e o regimento interno, a construção de uma horta e o paisagismo 

da escola também foram aprovados por estas comissões. O uso do estaciona-

mento passou somente pela CCJ e comissão de Direitos Humanos realizado pelos 

coletivos da escola (feminista, LGBT, skatistas, rapper), foi aprovado pelos estu-

dantes presentes, mas encontrou resistência entre os professores. No entanto 

percebo que o projeto trouxe frutos além dos “planejados”, um estudante propôs 

para direção da escola a realização de palestras e aulões para o ENEM, e segundo 

este estudante esta ideia surgiu das conversas durante as oficinas. Ele organizou 

tudo, o que mostra mais uma vez que projetos como este contribuem para a au-

tonomia dos indivíduos, postura tão cara para muitas escolas, fez o contato com 

os professores e envolveu o Grêmio para chamar os estudantes de terceiro ano, 

ocorreu também um caso que não foi explicitamente relacionado ao projeto, mas 

tudo indica que este projeto ajudou na conclusão, uma estudante exigiu perante 

a comunidade escolar que fosse reconhecida como sendo um garoto trans e con-

seguiu escrever de próprio punho uma declaração na qual requisita usar seu 

nome social, agora os diários de classe e no sistema de alunos já consta a mu-

dança. A relação direção e estudantes teve um grande salto, por parte da direção 

geral este espaço sempre ocorreu, mas agora se expandiu para todos da equipe 

e os estudantes transitam com mais propriedade entre todo o espaço da escola. 

Gostaria de registrar que estas observações partem do meu olhar, já que ainda 

não ocorreu nenhuma avaliação no sentido mais formal. Vejo pelo olhar dos en-

volvidos um prazer maior de fazer parte da escola, ouço também a opinião de 

pais que vão até a escola e ficam felizes de falar comigo dizendo: - o senhor é o 

professor Binho? – meu filho fala muito do senhor! Modéstia à parte e retirando 
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o senhor, fico muito feliz em ouvir estas observações traduzindo destarte o en-

canto que buscamos no projeto. Podemos observar também com este simples 

relato, que o envolvimento dos participantes ocorreu, suas habilidades e sabe-

res locais (empíricos) foram conectados para a resolução e entendimento do que 

propunha o projeto, assim como a existência entre a conexão das disciplinas e 

seu uso no dia a dia. Ainda é cedo para avaliarmos se o projeto operou mudanças 

na visão do macro pelo micro, mas como a vida, o projeto se pretende ativo e 

mutante podendo surgir a qualquer momento esta transformação. 
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EDUCAÇÃO PARA A DEMOCRACIA  
ATRAVÉS DA MATEMÁTICA  

E AÇÕES CONSCIENTES  
EM CAMPO GRANDE – MS  

ROBERTO LUÍS DAMBROS1 

1. APRESENTAÇÃO 

Este projeto inicialmente foi estruturado para ser aplicado em duas escolas 

com realidades diferentes em Campo Grande, Capital de Mato Grosso do Sul, 

sendo uma da Rede Municipal de Ensino: Escola Municipal Bernardo Franco Baís 

que atende alunos do pré ao 9º ano e outra da Rede Estadual de Ensino que atende 

Alunos do Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos): Escola Estadual 

Professora Clarinda Mendes de Aquino. O Tema inicialmente a ser trabalhado 

neste projeto era o Orçamento Executivo do Governo Federal e avançando para os 

orçamentos dos Governos Estaduais (MS) e Municipal (Campo Grande-MS) de 

forma on-line, através de ferramentas tecnológicas, tais como utilização do Google 

Formulários e Google Planilhas com utilização dos Laboratórios de Informática 

das escolas. Porém no decorrer do projeto aconteceu uma alteração nos objetivos 

mediante a notícia de fechamento do turno Noturno da Escola Estadual para o ano 

de 2018 e o projeto se encaminhou para o desenvolvimento de ações que visaram 

garantir a terminalidade das turmas já existentes na escola, o que tivemos um re-

sultado aquém do esperado com as ações desenvolvidas. 

2. JOGO DO ORÇAMENTO 

Este jogo do orçamento serve para conscientizar os alunos dos recursos 

disponíveis para investimento e fazê-los refletir a respeito das aplicações e apli-
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cabilidades dos orçamentos, pois muitas vezes percebemos os alunos (e a popu-

lação em geral) reclamarem de determinadas ações, mas sem ter a dimensão dos 

recursos disponíveis e de como são aplicados e quiçá de como deveriam ser apli-

cados estes recursos. 

3. OBJETIVOS E METODOLOGIA DO JOGO DO ORÇAMENTO 

Através do jogo do Orçamento tenho como objetivos fazer os alunos se in-

teirarem do orçamento disponível e de como ele é aplicado, além de fazerem 

uma reflexão a respeito de como são realizados estes investimentos. 

No 1º momento, através do 1º Formulário on-line fazer com que os alunos 

pensem matematicamente e conjecturem a respeito de todo capital disponível e 

como acontece sua utilização. 

No 2º momento, através do Jogo do Orçamento On-line pretendo que os 

alunos imaginem como acontece a distribuição da aplicação dos recursos e tam-

bém cheguem a um consenso em seu grupo de como seria o ideal. 

No 3º momento, após as respostas aos questionários fazer com que os alu-

nos analisem o que acham que é, com o que acham que deveria ser com o que 

realmente acontece. Neste momento será feito uma reflexão a respeito de todo 

o gasto orçamentário e como acontece esta divisão de orçamento. 

Ainda neste 3º Momento, após apresentar os dados que os alunos imagi-

nam, comparando com os dados que eles gostariam e com os dados de como 

realmente são, buscar fazê-los refletir matematicamente a respeito, fazendo 

com que produzam uma carta ao Presidente da República e/ou Governador 

e/ou Prefeito da Cidade ou mesmo a algum Deputado Estadual ou Federal ou 

Vereador solicitando que realizem alguma ação através de um projeto para me-

lhoria local ou de uma comunidade. 

Pretendo que os estudantes após a atividade consigam perceber tudo o que é 

destinado dos investimentos das esferas (Federal, Estadual e Municipal) e que sai-

bam que os recursos existem e qual dimensão destes recursos para que assim pos-

sam cobrar dos governantes a correta aplicação destes recursos, além de 

conseguirem entender e fazer com que seu papel como cidadão não termine com o 

voto e sim que assuma um papel de fiscalizador e de cobrança em relação aos eleitos. 

No Desenvolvimento do projeto busquei despertar nos alunos alguns fato-

res de real importância e relevância, tais como:  

Compromisso: Para que fiquem comprometidos com o engajamento so-

cial e político e se sintam responsáveis pelo acompanhamento do serviço pres-

tado pelos políticos. 

Capacidade: Para que fiquem cientes de que possuem capacidade, habili-

dades e conhecimento para cobrar e fazer a diferença em sua comunidade 

através de ações. 
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Conexão: Para que conectem os conhecimentos adquiridos a sua realidade 

e possam perceber o que realmente acontece ao seu redor e de que forma isso 

influencia a sua vida.  

Para despertar os 3C’s nos alunos através do formulário on-line foram fei-

tas perguntas com que precisem refletir a respeito para que respondam e atra-

vés da carta direcionada ao político reflitam que tem a possibilidade e dever de 

buscar seus direitos. 

O Jogo Orçamentário utilizado neste projeto está diretamente ligado ao Po-

der Legislativo, pois o Poder Legislativo cria as leis e o executivo executa as leis 

e sem orçamento não acontece a execução das leis criadas, logo o Jogo Orçamen-

tário está diretamente ligado ao Poder Legislativo. 

4. APLICAÇÃO DO JOGO DO ORÇAMENTO 

O Projeto foi aplicado nos dois 7º Anos da Escola Municipal Bernardo 

Franco Baís e em 3 turmas da Ensino Médio da EJA (Educação de Jovens e Adul-

tos) da Escola Estadual Professora Clarinda Mendes de Aquino, ambas localiza-

das na cidade de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. 

Nas ações realizadas estiveram envolvidos os alunos das 5 turmas partici-

pantes (aproximadamente 170 alunos participantes), 2 professores de Matemá-

tica, um professor gerenciador de tecnologias e como resultado do projeto 

participaram os gestores da escola, técnicos da secretaria estadual de Educação, 

mídia (TV e mídia on-line) e comunidade escolar. 

As ações que foram realizadas avaliei de forma muito positiva, pois os alunos 

dos 7º anos e inclusive os da Educação de Jovens e Adultos desconheciam total-

mente que existia esta divisão no orçamento e de qual porcentagem os governantes 

usam para cada área, o que agora eles apresentam uma noção e tem um dimensio-

namento de como acontecem estes investimentos, para conscientizar os alunos dos 

recursos disponíveis para investimento e fazê-los refletir a respeito das aplicações 

e aplicabilidades dos orçamentos, pois muitas vezes percebemos os alunos reclama-

rem de determinadas ações, mas eles não têm dimensão dos recursos disponíveis e 

de como são aplicados e quiçá de como deveriam ser aplicados. Ao realizar este pro-

jeto possibilitei aos estudantes um novo olhar e uma nova forma de interpretar a 

política como um todo, principalmente em qual deve ser seu papel e em saber como 

são aplicados os recursos e como devem cobrar de nossos representantes que cum-

pram com seu papel. 
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Foto 1: Aplicação do Jogo do Orçamento na Escola Municipal Bernardo Franco Baís 

 

 

 

Foto 2: Aplicação do Jogo do Orçamento na Escola Estadual Professora Clarinda Mendes de Aquino 

5. APLICAÇÕES REFERENTE A MANIFESTAÇÃO 
PARA TERMINALIDADE DAS TURMAS DE EJA 

No decorrer do projeto mediante a informação de que no ano de 2018 o turno 

Noturno da Escola Estadual não funcionaria mais, apoiei o desenvolvimento de 

ações e por inciativa dos estudantes da turma da EJA aconteceu uma manifestação 

contra o fechamento das turmas da EJA no ano de 2018, a qual eu apoiei e incentivei. 
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Cabe ressaltar que após o protesto os alunos, junto a mim, no mesmo dia 

tiveram uma reunião com a Direção da escola e conseguimos alguns avanços, 

inclusive tendo outras reuniões para que seja mantido o EJA em 2018. 

Num período de 45 dias aproximadamente, entre manifestações, reuniões, 

cartas a SED (Secretaria Estadual de Educação) tivemos muitas inseguranças (se 

conseguiríamos atingir o objetivo), frustações (com alguns professores e parte 

da comunidade escolar não apoiando as ações), vitórias (direção e outros seg-

mentos apoiando o desenvolvimento destas ações) e a conquista principal, que 

após as manifestações, carta, reinvindicação, aparecimento na mídia a SED in-

formou que no ano de 2018 teria não somente e a terminalidade das turmas que 

já havia começado este ano (objetivo das manifestações), como também a aber-

tura de novas turmas da EJA Conectando Saberes. 

 

 

Foto 3: Manifestação dos alunos da EJA para terminalidade das turmas no ano de 2018 
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DEPOIMENTOS DE ALUNOS DA EJA 

Depoimentos dos alguns alunos justificando a necessidade de manter as 

turmas do Conectando Saberes na Escola Estadual Professora Clarinda Mendes 

de Aquino que foram enviadas a SED (Secretaria de Estado de Educação): 

Depoimento 1: “Quero aqui expressar o meu desejo de continuar os meus 

estudos, pois apesar de estar tanto tempo fora da escola o primeiro passo já foi 

dado: estou em busca de evolução e para isso necessito que a Escola Estadual 

Professora Clarinda Mendes de Aquino continue de portas abertas no período 

noturno para atender a mim e diversos colegas que estão na mesma situação 

que eu, pois a escola me oferece um ensino de qualidade e também a localização 

me favorece. É muito fácil acessar a Escola Estadual Professora Clarinda Mendes 

de Aquino e faço aqui o meu apelo à SED para que possa ouvir os anseios da 

comunidade que necessitam dessa modalidade de ensino funcionando especifi-

camente nesta escola. Obrigado”. (Adriano Ribeiro da Silva). 

Depoimento 2: “Primeiramente meu anseio é que sejamos respeitados, pois fica-

mos muito tempo distanciados dos estudos e agora que estamos motivados sofremos 

esse golpe que a mim parece ser algo bem orquestrado para retirar o que impede de 

seguir com outros projetos. Fomos informados que essa decisão de retirar o EJA  da 

Escola já era algo planejado para o próximo ano, mais ele foi substituído por outro 

projeto cujo o resultado é o mesmo a conclusão do ensino médio para Jovens e Adultos 

tivemos a uns dois meses uma consulta sobre a escola participar da Escola de Autoria* 

que quero ressaltar que  nós nunca fomos contra, pelo contrário apoiamos todo e qual-

quer projeto que venha a acrescentar na educação de nossa população, mas que seja 

de forma agregadora e não retirando de nós a oportunidade de estudar e concluir nos-

sos estudos e pela proximidade estarmos também conseguindo conciliar isso a nossa 

vida como um todo e por isso queremos a  manutenção do Conectando Saberes ao 

mínimo de garantia pelo menos no ano de 2018 para que possamos ter o direito a 

conclusão nesta escola próxima e de fácil acesso para nós, que ao nosso entender a 

única possibilidade é a Escola Estadual Clarinda Mendes de Aquino. Esta escola atende 

mais de vinte bairros e ainda a região de Terenos e sabemos que a procura por vagas 

é alta na escola e tivemos a informação que a SED não autoriza abertura de mais salas. 

Temos consciência que não somos prejuízo financeiro ao governo, somos investi-

mento no país e investimento humano, se há desistências essas não podem valer mais 

que a maioria que estão em sala lutando por um futuro melhor. Nos sentimos desam-

parados uma vez que numa consulta feita na escola nós foi garantido 03 anos para 

nossa conclusão e os demais alunos, queremos essa garantia, mas não nos basta mais 

palavras, queremos algo documentado para que possamos nos assegurar. Ninguém 

melhor que nós mesmos para conhecermos nossas necessidades e vemos muitos co-

legas chegarem quase na segunda aula por ter a impossibilidade de sair mais cedo do 

trabalho. A grande maioria de nós somos pais e mães de família que almejam um posto 
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melhor no mercado de trabalho ou até mesmo conseguir a conclusão desse ciclo e te-

mos total ciência de nossos direitos. Não exigimos confronto, apenas queremos ter 

nosso direito assegurado, uma vez que a escola sendo próxima já existe a evasão, coisa 

que não é novidade em nenhum dos ciclos de educação, mas por sermos pessoas já 

com outros compromissos se torna ainda mais essa jornada trabalho, estudos e famí-

lia. Pedimos a compreensão e até mesmo que se coloquem em nosso lugar, a vida é 

feita de oportunidades e nós agarramos essa e de modo algum aceitamos perdê-la e 

não porque queremos impor, mas porque necessitamos dela, e espero que a SED como 

a instituição que representa a educação no governo do estado tenha a sensibilidade 

de ver nossa situação e seja condescendente com nossa causa e nos é de direito”. (Cris-

tiane Atienza). 

Depoimento 3: “Em primeiro lugar quero externar meus sinceros agrade-

cimentos a Secretaria Estadual de Educação (SED), por nós atendermos em re-

lação ao manifesto feito pelos alunos da Escola Estadual Professora Clarinda 

Mendes de Aquino, mandando uma CI a nossa escola informando nos que irá 

rever para continuar as turmas do conectando Saberes (EJA) do período no-

turno no ano de 2018. Mas quero aqui relacionar alguns fatores do motivo da 

necessidade dessa unidade escolar estar ativa no período noturno e principal-

mente oferecendo a Educação de Jovens e Adultos através do projeto Conec-

tando Saberes. Primeiro motivo: a escola é uma unidade escolar que atende à 

uma área considerável de bairros ao redor, ela é estrategicamente de fácil acesso 

aos alunos que ali estudam por estar bem no centro de vários bairros aos redo-

res da escola. Segundo motivo: a escola tem condições suficiente tanto estrutu-

ral quanto na questão pedagógica em relação aos professores e equipe da 

coordenação. Terceiro Motivo: muitos dos alunos que aqui estudam no período 

noturno é porque trabalham durante o dia, e muito desses alunos não consegui-

riam chegar do trabalho e se deslocarem para outra escola a tempo, pois preci-

sariam da utilização de mais ônibus para chegarem a outra unidade escolar e o 

horário do Conectando Saberes é diferenciado aonde a primeira aula começa às 

18:20 hs. Quarto Motivo: a Escola Estadual Professora Clarinda Mendes de 

Aquino desde a tempos é um referencial nessa região no ensino do EJA, então 

seria uma perda muito grande ela deixar de oferecer esse tipo de ensino. Quinto 

motivo: nós alunos precisamos concluirmos nossos estudos, e essa escola é de 

fácil acesso para nós pois como disse nos tópicos anteriores ela é de fácil acesso 

para nós que trabalhamos e temos famílias que são dependentes de nós por mo-

rarmos perto dessa escola. Certos de contarmos com a atenção de vocês, desde 

já agradeço”. (Roberto Rangel de Oliveira). 

Depoimento 4: “Boa tarde!! Meu nome é Luís Carlos de Souza Leal, sou es-

tudante do Conectando Saberes Módulo II na Escola Estadual Professora Cla-

rinda Mendes de Aquino e venho deixar o meu parecer do porque é muito 
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importante a continuação do noturno e conectando. Sabemos que um dos fato-

res muitíssimo importante é o local estratégico que essa escola é situada, e de 

fácil acesso de todos os bairros adjacentes que se localizam na região do im-

birussu onde a demanda de bairros ultrapassa as expectativas, também abran-

gendo a região do indubrasil e seus bairros, chegando até o pessoal de Terenos 

onde no indubrasil após o posto de combustível próximo à estação ferroviária 

já é município de Terenos. Outro ponto positivo é que todos esses bairros têm 

ônibus de fácil acesso e direto, e também sabemos que a nossa escola já tem uma 

tradição no EJA, como já foi dito não estamos procurando atacar ou prejudicar 

ninguém, nem mesmo afrontar, sabemos sim que direito adquirido é direito con-

quistado e não podem tirar isso que estamos conseguindo continuar os estudos 

de bom grado, mas acreditamos piamente que o inefável objetivo da SED é que 

a nossa educação também contribuí para um país mais justo. Acreditamos nos 

Senhores e Senhoras que não ficaremos desamparado”. (Luís Carlos de Souza 

Leal). 

Depoimento 5: “Porque não deve se fechar o EJA noturno? Porque o EJA 

atende a muitos jovens e adultos que por diversos motivos pararam de estudar. 

O EJA aqui na Escola Estadual Professora Clarinda Mendes de Aquino é essencial 

pois está localizada bem no centro de mais de 20 bairros. Assim como eu, muitos 

trabalham o dia inteiro e chegam quase no segundo tempo (mais com necessi-

dade de educação, aprendizado) com apenas um ônibus. Se perdemos o direito 

de estudar "aqui" e passarmos para uma escola mais longe, como iremos conci-

liar trabalho e escola?  Acredito que o governo irá nos visualizar como alunos e 

não como números e menos ainda como gasto, acredito que devem nos reconhe-

cer como investimento para um país melhor com mais igualdade”. (Vitória Ri-

beiro Ferreira Antunes). 

6. RESULTADOS APÓS AS MANIFESTAÇÕES 

Após a realização das manifestações os resultados apareceram: Tivemos 

no início do mês de novembro a confirmação pela SED não somente pela termi-

nalidade, mas também pela manutenção e abertura das turmas de EJA da escola 

no ano de 2018. Ou seja, alcançamos nosso objetivo além do esperado. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao realizar este projeto possibilitei aos estudantes um novo olhar e uma 

nova forma de interpretar a política como um todo, principalmente em qual 

deve ser seu papel e em saber como são aplicados os recursos e como devem 
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cobrar de nossos representantes que cumpram com seu papel, além de enfatizar 

o real papel do Poder Legislativo que é criar as leis. 

Tanto na parte do Jogo Orçamentário como na manifestação e suas ações 

pude perceber o compromisso dos estudantes em entender o sistema político e 

orçamentário, além de suas capacidades em criar soluções para as adversidades 

e conexões que fazem com a importância do estudar e ter conhecimento. 

Os resultados que eu planejei foram superados, pois esperava que eles tives-

sem conhecimento do orçamento e do Poder Legislativo, o que aconteceu e possi-

bilitou diversas reflexões, porém as manifestações realizadas superaram minhas 

expectativas e atingiriam resultados que hão de beneficiar muitas pessoas. 
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VIVENDO E APRENDENDO DEMOCRACIA  
NA ESCOLA ESTADUAL MAGALHÃES BARATA 

ROSANGELA MARIA SILVA GOMES1 

1. APRESENTAÇÃO 

Por acreditar na Educação como meio que contribui para a transformação e 

o desenvolvimento de uma sociedade desigual e competitiva, tornando-a numa 

sociedade onde os princípios fundamentais da democracia como igualdade, soli-

dariedade, liberdade e justiça sejam respeitados, é que criei o Projeto Pedagógico 

“Vivendo e Aprendendo Democracia na escola E.E.M Magalhães Barata“, o qual se 

propõe em contribuir para a formação de jovens cidadãos capazes de participar 

nas decisões de seus representantes políticos de sua cidade  e cooperar para a 

construção de políticas públicas que proporcionem melhorias públicas para a 

nossa sociedade, e busquei priorizar  nesse ano letivo de 2017, os temas Controle 

social e Fiscal X Papel do Cidadão no Sistema Político Democrático.   

Buscando alcançar nossos objetivos proporcionamos aos discentes temáticas 

que favoreçam o conhecimento sobre o sistema político democrático, controle so-

cial, cidadania, para que entendam como funciona o sistema, e percebam o seu papel 

dentro dele e a importância de sua participação nas tomadas de decisão, nas ques-

tões políticas e sociais de sua comunidade, além de aprenderem sobre a fiscalização 

de orçamentos públicos e também da sua contribuição na elaboração das políticas 

públicas para sua cidade. Pois um povo consciente de seu papel na sociedade faz 

toda a diferença para o crescimento e desenvolvimento sócio - político e econômico 

de sua cidade. Construímos duas ações educativas para expor a nossa comunidade 

que são: 1ª Ação – Peça Teatral –  Estamos de Olho! 2ª Ação – Jornal Cidadão – Câ-

mara Municipal de Belém – Espaço Cidadão!  

O que me motivou a encarar esse desafio de construir esse projeto foi o fato de 

acreditar que através da “conscientização da massa” – dando a eles a oportunidade 

de conhecer seu papel dentro desse sistema político, mostrando a importância de 

                                                           
1 E-mail: rosangelamsgj7@yahoo.com.br 
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sua participação nas decisões das questões sociais e políticas – podemos construir 

uma sociedade mais justa, igualitária e solidária, além do grande incentivo que ob-

tive ao participar do programa Missão Pedagógica no Parlamento. 

2. ETAPAS DO PROJETO 

Nosso projeto foi dividido em etapas: 1ª Etapa – Apresentação do Projeto Pe-

dagógico de intervenção “Vivendo e Aprendendo Democracia na escola EEM Ma-

galhães Barata” na cidade de Belém – PA, com os alunos do 1º ano do Ensino 

Médio, para os docentes que se propuseram a trabalhar para a realização de nosso 

trabalho. 2ª Etapa – Orientação por meio de palestras e oficinas para os docentes 

sobre o projeto pedagógico de intervenção cujas temáticas serão focadas neste 

ano sobre Controle social e Cidadania. 3ª Etapa – O compartilhar do conhecimento 

do trabalho para com os alunos em sala. 4ª Etapa - Momento de palestras, visitas 

aos órgãos públicos e entrevistas dos alunos com os vereadores. 5ª Etapa – En-

saios do Plano de ação.  6ª Etapa _ Exposição do plano de ação.  

3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Proporcionar aos educandos o conhecimento sobre o sistema democrático 

e controle social, para que entendam como funciona esse sistema do qual eles 

fazem parte enquanto futuros cidadãos de direitos, reconheçam seus papeis na 

sociedade e sejam capacitados para atuarem como participantes nas tomadas 

de decisões, na elaboração das políticas públicas de sua cidade e na fiscalização 

de orçamentos públicos para o desenvolvimento de sua cidade, pois um povo 

consciente de seu papel na sociedade faz toda diferença no crescimento sócio- 

político e econômico em uma sociedade. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Formar futuros cidadãos atuantes nas questões políticas públicas de sua 

cidade; desenvolver nos educandos conceitos sobre política, sistema democrá-

tico, cidadania, controle fiscal, tributos, entre outros; Despertar nos alunos inte-

resses por questões sócio-políticas e econômicos de sua cidade; mobilizar 

educadores a trabalharem temáticas que abordem a democracia como tema 

transversal em suas disciplinas, priorizando o papel do cidadão nesse sistema 

político e sua atuação no controle fiscal; desenvolver nos educandos o interesse 



 

 

261 

 

por acompanhar e fiscalizar a aplicação dos tributos; e compartilhar com a co-

munidade assuntos referentes à democracia, à política, o parlamento, à cidada-

nia e o controle fiscal, levando-os a conscientização de seu papel enquanto 

sujeitos de direito como prevê a Constituição Federal de 1988. 

4. RELATO DA APLICAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS 

Os professores envolvidos são das seguintes disciplinas: Matemática, Lín-

gua Portuguesa e Filosofia, os quais contribuíram pesquisando com a turma a 

temática sugerida, acompanhando-os nas visitas aos órgãos públicos, orien-

tando nas ideias propostas para apresentação entre outras, a coordenação 

acompanhou passo a passo as etapas a serem desenvolvidas do projeto, orien-

tando tanto os professores quanto os alunos por meio de palestras e conselhos, 

a direção apoiou incentivando a aplicação deste como também, se dispondo com 

as turmas no que precisassem. Além de termos como parceiros a Escola Fazen-

dária - com a palestra voltada ao Controle Social e Fiscal, a SEFA - que convidou 

os alunos para participarem do lançamento do jogo eletrônico NFC, trabalhando 

a questão da importância da fiscalização, CMB- Possibilitou a visita e participa-

ção na Comissão Parlamentar e a CGU- Compartilhando através da palestra o 

repensar sobre a Pequena a grande corrupção social. 

As Ações educativas trabalhadas nesse projeto serão norteadas pelo mé-

todo de Paulo Freire, (construtivista), pois utilizaremos de muito diálogo aberto, 

observação, experimento por meio de entrevistas, palestras, visitação aos ór-

gãos públicos, para que os estudantes possam ter bastante informações para 

construírem seus conhecimentos e lhe possibilitem a tomada de consciência do 

papel do cidadão nesse sistema democrático, vivenciados na prática a experiên-

cia junto aos órgãos públicos. 

Nossa pretensão com essas ações é desenvolver nos discentes conhecimen-

tos sobre conceito e ideal de democracia, conceito de cidadania democrática, co-

nhecer a responsabilidade do cidadão em uma democracia- esses já puderam 

ser vistos na turma quando passamos a debater no momento da prosa, dos tra-

balhos em grupo para apresentar suas ideias ... nos seus discursos e falas o con-

ceito de democracia, assuntos referente aos valores democráticos com 

embasamento, percebeu o interesse em participar desses assuntos que outrora 

era difícil e chato de se comentar, e perceber agora um compromisso em parti-

cipar e acompanhar da política de sua cidade. 

“[...] é necessário que venhamos a acompanhar o que esses caras estão deci-
dindo para melhoria ou não de nosso município, pois não tenho visto ne-
nhuma melhoria...” (Pedro Silva -  aluno do 1º ano). 
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 No campo das habilidades, a capacidade de argumentar, pensar e expres-

sar suas opiniões nas discussões políticas, desenvolver habilidades na resolução 

de conflitos, estar informados sobre as questões de interesse de sua comunidade 

e região e ser capaz de interpretar os argumentos de outro tem sido notado gra-

dativamente no desenrolar de cada etapa pois leva-se mais tempo para adquirir 

o desenvolvimento dessas habilidades , contudo os alunos mostram algumas 

mudanças como procurar se informar dos problemas da comunidade para aju-

dar , entender o ponto de vista do outro, algo que antes era impossível pois eram 

muito egocêntricos em suas ideias..  

 Já nos valores em demonstrar o interesse em assuntos políticos e sociais, 

apreciar os valores democráticos como democracia, justiça social e os direitos 

humanos, adotar a tolerância em suas ações como também a solidariedade, e 

demonstrar desejo de participar nas questões sociais de sua comunidade e de 

respeitar as leis acima dos interesses individuais e respeitar a vontade da maio-

ria, com devido respeito aos direitos das minorias. Esses estão presentes na hora 

de ensaiar para a apresentação do projeto percebe-se na construção da ação que 

foi criada por eles, onde suas falas referem-se muito nos valores democráticos, 

como também na solidariedade, participação do cidadão nas questões sociais de 

seu munícipio. 

“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal 
maneira que num dado momento a tua fala seja a tua prática. (Paulo Freire). 

Ao abordarmos assuntos referentes ao Sistema Político Democrático, le-

vando os estudantes a refletirem sobre democracia, cidadania, política, controle 

social e fiscal, além de visitarmos os espaços públicos onde o parlamento muni-

cipal atua, o projeto fez uma ponte entre as ações e o parlamento. Através dessas 

ações pôde conectar comunidade escolar com a Câmara Municipal e o prefeito, 

podendo despertar em ambos o interesse de se trabalhar em conjunto em prol 

de uma democracia de fato. Também por meio dessas ações conseguir gerar 

oportunidade para desenvolver o compromisso, a capacidade e a conexão nos 

estudantes no que diz respeito a Democracia, o Poder Legislativo e a Participa-

ção da sociedade junto ao parlamento, evidenciando seu elo com a educação 

para democracia. 
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INTERGERACIONALIDADE:  
INSPIRAÇÃO E TROCA  

ENTRE AS GERAÇÕES X, Y E Z 

ROSEMARI ELIZABETH DUNCK OLIVEIRA1 

1. APRESENTAÇÃO 

Segundo a Constituição Federal (BRASIL, 1988), a família, a sociedade e o 

Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação 

na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o di-

reito à vida.  Diante disso, objetivou-se, com este projeto, proporcionar aos alu-

nos possibilidades de conhecimentos no que diz respeito aos direitos instituídos 

dos idosos, compreender as relações existentes entre as gerações por meio de 

leituras, estudo do Estatuto do Idoso, produção de texto, entrevistas e o fortale-

cimento do protagonismo juvenil.  

2. UM RETRATO 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística–IBGE (BRASIL, 2006), 

em quarenta anos, a população idosa vai triplicar no Brasil, passando de 19,6 mi-

lhões (10% do total), em 2010, para 66,5 milhões de pessoas em 2050 (29,3%).  

De acordo ainda com o IBGE (BRASIL, 2006), hoje a expectativa de vida 

das mulheres ao nascer é de 79,31 anos e dos homens, 75,18. Em 2000, era de 

73,92 e 66,01 anos, respectivamente. Essa expansão deve continuar nos pró-

ximos anos. Até 2030, a expectativa de vida da mulher subirá para 82 e do 

homem, para 75,28 anos.  

                                                           
1 Pedagoga, especialista em metodologias de ensino e em coordenação pedagógica. Coordenadora do Cen-
tro de Ensino Médio Castro Alves, Palmas, Tocantins. Email : olidunck@yahoo.com.br 
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A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas ido-

sas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade 

e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida (Art. 230, Constituição Federal 

de 1988, BRASIL, 1988). 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público asse-

gurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (Estatuto 

do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, BRASIL, 2003). 

O idoso sempre foi identificado como o avozinho querido na sua função 

acolhedora aos mais novos, com laços afetivos bastante sólidos entre essas ge-

rações, a despeito do progressivo afrouxamento dos laços afetivos sociais e das 

inúmeras perdas advindas do envelhecimento. Durante algumas décadas, o 

idoso foi reduzido a um ser sem voz e de opinião não relevável, visto como um 

ser de ideias ultrapassadas, justamente pela precedência etária e pelo fato de 

estar, via de regra, fora do mercado de trabalho e dos avanços científicos e tec-

nológicos. Reserva-se, assim, um lugar triste ao idoso, despojado de sua condi-

ção de sujeito, o que acarreta a criação de uma imagem negativa e equivocada 

de velhice (LODOVICI, 2006 apud CAMPEDELLI, 2009). 

3. A INSPIRAÇÃO 

O envelhecimento da população é uma situação caracterizada por dois fa-

tores: o aumento da expectativa de vida das pessoas e a queda da taxa de fecun-

didade. Esse quadro assinala que haverá um número cada vez maior de idosos 

no planeta.  

 Nesse contexto, observa-se que o processo de envelhecimento pelo qual 

passa a população idosa necessita de discussões, estudos e ações acerca dos seus 

direitos e do seu bem-estar geral, o que sugere mudanças significativas nas po-

líticas públicas e nas relações sociais entre as diferentes gerações. 

Diante dessa realidade, objetivou-se, com este projeto, proporcionar aos 

alunos possibilidades de conhecimentos quanto aos direitos instituídos dos ido-

sos e, também, compreender as relações existentes entre as gerações por meio 

de leitura, produção de texto, entrevistas e o protagonismo juvenil.  

O foco principal deste projeto é a intergeracionalidade, o que significa pro-

porcionar relações que resgatam os laços entre as duas gerações e aliem a sabe-

doria e as experiências de vida dos idosos com os conhecimentos dos jovens na 

atualidade.  Nessa perspectiva, assinala Lopes (2008 apud NERI, 2008, p. 174) 

que relações intergeracionais “é o termo utilizado para referir-se às relações que 

ocorrem entre indivíduos pertencentes a diferentes gerações”.  
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4. AS EXPECTATIVAS  

O interesse por esse assunto está relacionado às relações intergeracionais, 

ao convívio por meio do respeito, à valorização do ser humano em todos os es-

tágios da vida e do aprendizado que essas diferentes idades podem mutuamente 

proporcionar, além da consciência cidadã de cada uma. 

Assim, buscou-se fortalecer a aprendizagem dos gêneros e tipos textuais, 

ampliar o repertório de leitura, fortalecer a produção da escrita, refletir sobre o 

Estatuto do Idoso e verificar junto aos idosos se as leis estão sendo postas em 

prática. Além disso, procurou-se conhecer a história de vida de idosos da quadra 

em que residem, entender as relações entre o jovem e o idoso e valorizar os seus 

conhecimentos e suas experiências de vida. 

5. O FAZER E SEUS CAMINHOS 

O projeto Inspiração e Troca entre as Gerações X, Y e Z foi desenvolvido no 

Centro de Ensino Médio Castro Alves, em Palmas, no estado do Tocantins, no 

período de agosto a outubro do ano de 2017. 

Objetivou-se com este projeto desenvolver ações pedagógicas que permi-

tissem estudos, discussões e reflexões sobre a temática Intergeracionalidade 

com os estudantes e lhes proporcionar possibilidades de conhecimentos no que 

diz respeito aos direitos dos idosos e às relações existentes entre as gerações, 

por meio de leitura, produção de texto, entrevistas e o protagonismo juvenil.  

Participaram das atividades alunos das três séries dessa modalidade de en-

sino, alunos representantes de sala, integrantes do Grêmio Estudantil, professo-

res das disciplinas de Redação, Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia e idosos 

da comunidade.   

Para uma maior sensibilização dos alunos acerca das condições próprias 

do processo de envelhecimento, em aulas da disciplina de Redação os alunos 

assistiram ao vídeo Aquarela, de Toquinho, e por meio de leitura e roda de con-

versa foram trabalhadas as crônicas: "Blazer vermelho" e "Gestos amorosos", 

ambas de autoria do escritor Rubem Alves. Com o objetivo de estreitar relações 

entre as gerações, os professores trabalharam o gênero entrevista e memória e 

desenvolveram atividades complementares de sensibilização e reconhecimento 

da importância da relação harmoniosa entre as gerações, compreensão dos li-

mites, das necessidades, dos direitos instituídos e das prioridades de cada uma, 

bem como as suas diferenças individuais, por meio do respeito, valorização, co-

operação e sensibilidade. 

Como atividade extraclasse, alunos da terceira série realizaram entrevista com 

um idoso de sua quadra para conhecer sua história de vida. Dessas entrevistas foram 
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produzidos textos e, destes, foi selecionado um, para integrar uma coetânea de dife-

rentes gêneros textuais produzidos pelos alunos durante o ano letivo de 2017.  

 Dona Deusina, convidada idosa, realizou uma aula de cidadania, na qual os 

alunos conheceram um pouco das suas experiências de vida, seus sonhos, suas 

oportunidades perdidas e seus conselhos. Esse momento intergeracional des-

mistificou que o processo de envelhecimento humano, na maioria das vezes, está 

associado tão somente à improdutividade, dependência e doenças.  

Dessa forma, com o envelhecimento humano sendo tratado sob outra pers-

pectiva, a intergeracionalidade não se resumirá apenas a uma convivência entre 

gerações, mas sim e, preferencialmente, como uma relação harmoniosa entre 

ambas, o que permite compreender os limites, as necessidades, os direitos ins-

tituídos e as prioridades de cada uma, bem como as suas diferenças individuais 

por meio do respeito, valorização, cooperação e sensibilidade. 

Para esclarecimentos sobre os direitos instituídos aos idosos e também 

para viabilizar o conhecimento das leis a serem socializadas pelos alunos aos 

idosos com os quais convivem, conhecem ou se relacionam, em aulas das disci-

plinas de Filosofia e Sociologia, os professores realizaram momentos de estudos 

e discussões sobre o Estatuto do Idoso.  

Após o desenvolvimento das atividades em aulas, já internalizados conheci-

mentos básicos sobre o Estatuto do Idoso e com mais elementos sobre as relações 

entre gerações, foi proporcionada a uma turma de segunda série, juntamente com 

a convidada idosa da quadra, Dona Deusina, uma excursão à Câmara Municipal de 

Palmas, para conhecer os espaços e a dinâmica do local, realizar entrevista com 

vereadores, assistir a uma sessão de votação e participar de mesa-redonda com 

os vereadores presentes. O objetivo desta missão junto à Câmara Municipal foi co-

nhecer as políticas públicas voltadas para o idoso no município, focando também 

no que está previsto no orçamento e como está sendo executado. Essas questões 

foram respondidas pelo Presidente da Câmara. Em roda de conversa na Sala de 

Reuniões da Câmara Municipal, os alunos e a Dona Deusina tiveram a oportuni-

dade de conversar com os vereadores presentes. Além de responderem aos ques-

tionamentos, os vereadores apresentaram os projetos de lei que contemplam os 

idosos. Em tal ocasião, os alunos conheceram e conversaram com a vereadora au-

tora do projeto de lei que tramita na Câmara de Palmas visando assegurar a redu-

ção da carga horária dos servidores públicos municipais que cuidam de pais 

idosos. Destaca-se uma grande curiosidade dos alunos em relação à Casa das Leis 

e o total desconhecimento das possibilidades de suas participações no espaço Le-

gislativo. Compreenderam, então, que podem colaborar, fiscalizar e dar sugestões 

nesse espaço legislativo para que ocorram as mudanças necessárias ao bem co-

mum em sua comunidade, por meio do fortalecimento do protagonismo juvenil. 

Para complementar e fortalecer os estudos e a compreensão dos jovens 

alunos acerca das condições naturais do processo de envelhecimento e promo-

ver a sensibilização quanto à inspiração e trocas entre as gerações, uma turma 
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composta por alunos de segundas e terceiras séries que participaram de uma 

aula com os universitários idosos sobre nutrição visitou a Universidade da Ma-

turidade – UMA.  Lá conheceram o espaço físico, interagiram com os universitá-

rios e receberam homenagens por meio do cordel “Estudar não tem idade”, 

produzido e declamado pelo universitário Bira Dantas. Os alunos interagiram 

durante a aula e cantaram em homenagem aos idosos. Com essa atividade ex-

traclasse, puderam-se observar o compromisso e o envolvimento efetivo entre 

as diferentes gerações, pois o projeto tratou do dia a dia dos atores envolvidos, 

ou seja, situações reais de vida. Este fazer proporcionou desenvolver a sensibi-

lidade dos alunos em relação à condição do ser humano idoso, seu processo na-

tural de envelhecimento e a necessidade de seu agir com compromisso, 

responsabilidade pela mudança das possíveis visões distorcidas sobre a condi-

ção dos idosos. Isso ficou evidenciado com a fala de alguns alunos, descritas 

abaixo, quando propuseram retornar à UMA para dar continuidade à experiên-

cia intergeracional iniciada com este projeto. 

Precisamos voltar e conhecer mais a história de vida de cada um, auxiliar com 
as tecnologias (celular) e adotar um vovô ou vovó para nos comunicarmos 
pelo WhatsApp. 

Seu Bira é um exemplo para nós, produziu um cordel em nossa homenagem, 
ali na hora. 

Os universitários que conhecemos hoje nos deram uma grande lição de vida e 
superação. São exemplos! 

Quero aprender a fazer artesanato com eles. 

Vamos ensinar eles a usar o celular. 

Graças à relação intergeracional criada com os universitários da maturi-

dade, a escola começou a receber a vista frequente do idoso Bira Dantas. Dessa 

relação de amizade intergeracional resultou que idosos e alunos estão se bene-

ficiando mutuamente. 

6. CONSTATAÇÕES, SEMENTES COLHIDAS...UM NOVO PLANTIO 

Com base nos relatos verbais em sala de aula foram realizados questiona-

mentos com o objetivo de avaliar o que ficou internalizado pelos alunos e com-

parar os conhecimentos e visões anteriores às ações desenvolvidas. Foi 

evidenciada uma maior conscientização da necessidade de mudanças de com-

portamentos em relação aos direitos dos idosos e do reconhecimento dos bene-

fícios mútuos que as trocas intergeracionais proporcionam. Observou-se 
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também, por parte de alguns alunos, um maior interesse sobre a temática, o que 

os instigou a pesquisarem mais sobre o assunto, além do reconhecimento da im-

portância da integração com a comunidade e também do conhecimento e apro-

priação dos direitos dos idosos instituídos por lei. 

Constatou-se ainda que alguns alunos não conheciam a história de vida de 

seus avós, apesar de terem sido criados por eles. Acredita-se que, com o decor-

rer do desenvolvimento das ações deste projeto, houve o fortalecimento e/ou o 

resgate dos vínculos familiares, além de um olhar diferenciado aos moradores 

idosos da quadra em que residem.   

É importante relatar que após a visita à Universidade da Maturidade surgiram 

relações de convívio e de amizade entre os universitários idosos e os alunos. Foi cri-

ado um grupo no WhatsApp, com o qual há a comunicação diária entre os jovens e 

os idosos.  Esse laço criado pelo WhatsApp foi assim descrito por uma idosa do 

grupo: “Agora, nos momentos de solidão, tenho alguém para conversar”. 

Com a realização deste projeto, uma semente foi plantada, e a temática in-

tergeracionalidade fará parte do planejamento de ações interdisciplinares da es-

cola no ano letivo de 2018. 

Este projeto foi socializado aos profissionais da Delegacia Regional de En-

sino de Palmas (DREP) a convite da Delegada de Ensino, considerando a rele-

vância da temática para a relações entre as gerações, o respeito, 

reconhecimento, a valorização dos idosos, o fortalecimento dos vínculos famili-

ares e o protagonismo juvenil. 

7. OUTROS REGISTROS 
 

7.1 INSPIRAÇÃO E TROCAS ENTRE AS GERAÇÕES X, Y E Z 

Nome_____________________________________________Idade__________________________ 

Nasceu onde? Cidade e estado 

_____________________________________________________________________________________ 

Mora com quem? 

_____________________________________________________________________________________ 

Estudou até que série?___________________________________________________________ 

Se tivesse oportunidade de estudar de novo, gostaria de frequentar uma 

escola? __________________________________________________________________________________ 

Já ouviu falar da universidade da maturidade? ________________________________ 

Sempre trabalhou? Em quê? ____________________________________________________ 

Ainda trabalha? O que faz? ______________________________________________________ 

Gosta de se divertir? Com que se diverte? 

____________________________________________________________________________________ 

Pratica caminhada ou outro tipo de exercício físico? 
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____________________________________________________________________________________ 

A quadra onde reside oferece assistência à saúde?  

____________________________________________________________________________________ 

A quadra onde reside oferece lazer aos idosos? ______________________________ 

Como o Sr.(a) vê a relação dos jovens com os idosos hoje?  

____________________________________________________________________________________ 

Qual a diferença dos jovens de hoje para os jovens da sua época? 

____________________________________________________________________________________ 

Utiliza transporte urbano? Se positivo, fale sobre esse serviço ao idoso.  

____________________________________________________________________________________ 

Conhece o Estatuto do idoso? __________________________________________________ 

Conte mais sobre sua história de vida. ________________________________________ 

7.2 ESTUDAR NÃO TEM IDADE  

Bira Dantas (Universitário da UMA – UFT – Palmas, TO) 

Na sala de aula da Universidade da Maturidade 
Dando sequência ao seu projeto intergeracional 
Recebe alunos da terceira e segunda série do ensino médio Castro Alves 
Professora Rose, uma ideia genial! 
 
Campus da UFT Palmas Tocantins 
Onze anos de atividade 
Uma parceria que deu certo 
Mostra que para estudar não tem idade 
 
O velho entra com a experiência 
O jovem com seu aprendizado 
Um se amparando no outro 
Desconfiança é coisa do passado 
 
Criada por ONGs Internacionais 
Procurando para o velho uma solução 
Palmas através do Campus UFT aponta para uma saída 
Jovens e velhos misturados, estudando  
Numa universidade de visão. 
 
Homenagem do Senhor Bira ao Centro de Ensino Médio Castro Alves 
Ação do projeto: Inspiração e troca entre as gerações X, Y e Z (Missão Pedagó-
gica no Parlamento 2017) 
UMA – UFT – Palmas, 23 de outubro de 2017  
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SAÚDE, SEXUALIDADE E CIDADANIA 

SUELEN CARVALHO MOTA 1 

1. APRESENTAÇÃO 

O projeto saúde, sexualidade e cidadania visa promover a educação sexual 

no ambiente escolar, com proposito de aplicar assuntos relacionados com a gra-

videz indesejada, doenças sexualmente transmissíveis (DST’s), consumo de dro-

gas lícitas e ilícitas, pedofilia, pornografia, estupro entre outros.  Tratar de saúde, 

sexualidade e cidadania dentro da escola é imprescindível, pois esses assuntos 

invadem a vida dos alunos que hoje são fortemente influenciados pela mídia e 

redes sociais que por vezes por falta de conhecimento a respeito do assunto, 

acabam interferindo nas atitudes e comportamentos deles.  Portanto, é necessá-

rio sanar as curiosidades, perguntas, dúvidas para que o desejo do saber não se 

perca, constituindo-se numa frustração que acompanhará esses alunos ao longo 

de suas vidas e os levem a tomar alguma atitude imprudente. O local de execução 

do projeto foi a Escola Estadual Professora Esther da Silva Virgolino, no municí-

pio de Macapá, estado do Amapá. O público-alvo foi os alunos do 1º ano do en-

sino médio e a 1ª etapa da educação de jovens e adultos – EJA. Os objetivos do 

projeto foram: debater sobre o tema sexualidade em uma perspectiva dinâmica, 

promovendo campanha de educação sexual na escola, considerando os aspectos 

psicoafetivos, biológicos e socioculturais, bem como as relações de gênero, res-

peitando-se as etnias e a orientação sexual de cada um, buscando a construção 

de um comportamento responsável e preventivo na sociedade; contribuir para 

a elaboração de um leque informativo que permita a tomada de decisões res-

ponsáveis sobre a sexualidade e sobre o corpo de maneira geral; reduzir os ín-

dices de evasão escolar causado pela gravidez na adolescência; desenvolver a 

educação preventiva e sua incorporação no projeto político pedagógico da es-

cola; favorecer o desenvolvimento dos alunos considerando as vulnerabilidades 

sexuais a que estão expostos e tentar protegê-los de relacionamentos sexuais 

coercitivos ou exploradores. 

                                                           
1E-mail : suelen.carvalho@hotmail.com  
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2. RELATO DO PROJETO “SAÚDE, SEXUALIDADE E CIDADANIA” 

A escola tem um papel importante na orientação acerca da temática sexu-

alidade, mediante ações de atitudes preventivas como condição para a saúde, a 

vida e o bem-estar dos alunos. Portanto, torna-se essencial promover e fortale-

cer a participação ativa dos sujeitos envolvidos no processo educativo, visando 

estimula-los a adquirir conhecimentos e habilidades que auxiliem na busca de 

um comportamento crítico e responsável. 

Na escola em que atuo, enquanto coordenadora pedagógica, percebo a vul-

nerabilidade a que os alunos estão expostos como: doenças sexualmente trans-

missíveis (DST’s), gravidez precoce, consumo de drogas licitas e ilícitas, abuso 

sexual, pedofilia... Devido a diversos fatores, dentre eles: falta de conhecimento 

sobre sexualidade (cientificamente falando), falta de diálogo na família, ausência 

de orientação sexual, baixa escolaridade, falta de acesso às unidades de saúde e 

meios de prevenção. 

Portanto, ignorar, ocultar ou reprimir tal situação que acontece dentro e 

fora da escola, não são atitudes desejáveis para quem tem a missão de formar 

cidadãos. Por conta disso, fui inspirada a trabalhar o projeto saúde, sexualidade 

e cidadania na escola. 

Participou das ações deste projeto os alunos do 1º ano ensino médio regu-

lar e a 1ª etapa da EJA, a direção, as professoras dos componentes curriculares 

de história, biologia e língua portuguesa, a coordenação pedagógica da escola e 

as secretarias de saúde estadual e municipal de Macapá. 

Os alunos participaram ativamente das atividades realizadas durante a 

execução do projeto e na elaboração de trabalhos sobre as palestras e o tema do 

projeto, bem como a intenção sempre foi de torná-los os protagonistas do de-

senvolvimento e execução do projeto; 

As professoras de história, língua portuguesa e biologia, foram fundamentais 

para a realização do projeto, pois como sou coordenadora pedagógica e não posso 

estar direto em sala de aula para trabalhar as temáticas do projeto, elas contribu-

íram trabalhando e inserindo em suas componentes curriculares, o tema do pro-

jeto saúde, sexualidade e cidadania nas aulas por elas ministradas e ajudaram a 

confeccionar materiais e a orientar os alunos nas ações; 

As secretarias de saúde do estado e do município apoiaram o projeto ce-

dendo profissionais para palestrarem (sobre saúde, sexualidade, violência, bul-

lying, depressão) e doação de materiais como cartilhas, preservativos, folders 

explicativos sobre os temas das palestras ministradas aos alunos; 

A coordenação pedagógica, área em que atuo, participou na idealização, 

elaboração e execução do projeto. 
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3. AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 

Apresentação do projeto com uma palestra sobre o tema do projeto (saúde, 

sexualidade e cidadania) com os alunos do 1º ano do ensino médio e a 1ª etapa 

da educação de jovens e adultos - EJA, para que os alunos conhecessem sobre o 

que iriamos trabalhar durante o projeto e a importância de se trabalhar a sexu-

alidade e saúde para o desenvolvimento da cidadania, favorecendo e fomen-

tando o debate do tema na comunidade escolar. 

Foi deixado um caixa de sugestões na biblioteca da escola, para que os alu-

nos colocassem os assuntos que gostariam de trabalhar/debater/conhecer du-

rante a execução do projeto. 

Foi aberta a caixa de sugestões dos alunos sobre os assuntos que gostariam 

de trabalhar no projeto (obtive 104 (cento e quatro) sugestões e alguns temas 

propostos pelos alunos foram: abuso sexual, estupro, drogas, bullying, violência 

doméstica, alcoolismo, homofobia, transgênero). 

Foi exposto no mural da escola, para que eles tivessem acesso ao que foi 

proposto por eles mesmos na caixa de sugestões.  

Os alunos e as professoras envolvidas trabalharam em sala de aula, cada 

uma na sua componente curricular, pesquisas bibliográficas e atividades sobre 

saúde, sexualidade e cidadania e os temas propostos na caixa de sugestões. 

Contatamos as Secretarias de Saúde do Estado e do Município para realiza-

rem palestras na escola e para a doação de materiais para melhor desenvolver 

o projeto. 

Em sala de aula, os alunos confeccionaram materiais como folders informa-

tivos a respeito do tema do projeto (saúde, sexualidade e cidadania), além de 

pesquisas, debates, rodas de conversas, ensaio de peças apresentarem na culmi-

nância do projeto. 

A culminância do projeto foi feita através de apresentações das produções 

dos alunos. O objetivo da culminância foi convidar os familiares, os representan-

tes das secretarias de saúde do estado e do município e a comunidade escolar e 

local para irem até a escola prestigiar o trabalho desenvolvido pelos alunos. 

Trabalhar saúde e sexualidade na escola reflete na elaboração e redimensiona-

mento de valores morais e éticos e de juízos estéticos para que os alunos possam 

posicionar-se diante da realidade em que estão inseridos. Pois estimular, prevenir e 

promover a saúde sexual e cidadã entre os alunos é ajuda-los a desenvolver de 

forma saudável a sua sexualidade, ajudando-os a discernir atitudes e conceitos. Pois 

de acordo com o PCN “As informações corretas, aliadas ao trabalho de autoconheci-

mento e de reflexão sobre a própria sexualidade, ampliam a consciência sobre os 

cuidados necessários para a prevenção de problemas.” 
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4. RESULTADOS 

Os resultados alcançados durante as ações do projeto foram: criar meca-

nismos na rotina da escola para que garanta um espaço onde haja maior disse-

minação de informação sobre saúde, sexualidade e cidadania; motivar os 

estudantes a se tornarem multiplicadores do conhecimento adquirido durante 

o desenvolvimento do projeto dentro e fora da escola; fortalecer o vínculo entre 

os estudantes, escola, família e serviço básico de saúde estimulando a criação de 

ações voltadas para eles; causar mudanças e transformações favoráveis à pro-

moção da saúde e prevenção de DST’s; prevenir a gravidez precoce; inibir o con-

sumo de drogas lícitas e ilícitas, abuso sexual.  

Temos o objetivo de inserir o projeto saúde, sexualidade e cidadania no 

projeto político pedagógico – PPP da escola para trabalharmos nos próximos 

anos e fomentar e disseminar a importância do tema para os alunos e sociedade. 

Este projeto visou trabalhar e contribuir para a formação cidadã dos alu-

nos, de forma em que eles aprendam sobre seus direitos e deveres enquanto 

cidadãos e possam melhorar a comunidade em que estão inseridos. 
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