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Introdução: O Projeto CIDADANIA EM AÇÃO: PROTAGONISMO ESTUDANTIL
NAS ESCOLAS é destinado a jovens entre 11 a 17 anos e constitui-se na realização de
atividades como oficinas pedagógicas, cinema comentado e jogos pedagógicos em
escolas públicas (municipal e estadual) de Educação Básica. Tal projeto encontra-se
em andamento. Objetivo: Esse projeto objetiva oferecer oficinas de dinâmicas de
grupo que colabore com o desenvolvimento da consciência cidadã, do pensamento
crítico, analítico e reflexivo dos participantes a partir dos seguintes temas geradores:
Cidadania; Dignidade e Direitos Humanos; Cultura de Paz; Desafios da Atualidade;
Cultura e Identidade Nacional e Sustentabilidade. Metodologia: As atividades terão
início através da apresentação da proposta de trabalho para os representantes das
escolas. A partir das demandas levantadas serão definidos temas que serão trabalhados
com metodologias diversas. Ao final de cada oficina os participantes realizam a
avaliação da atividade. As oficinas serão semanais, devendo os professores se
reunirem para estudos, avaliação, preparação e planejamento das atividades.
Propõe-se trabalhar tais temas por meio de grupos focais, os quais são utilizados para
reunir informações sobre um tópico específico a partir da interação entre um grupo de
participantes selecionados, objetivando fomentar uma pluralidade de ideias na
discussão (TRAD, 2009).
 Resultados: Espera-se com esse projeto experimentar alternativas pedagógicas
específicas de cada realidade escolar, de modo a melhor utilizar de seus tempos e
espaços, possibilitando aos/às alunos/as o desenvolvimento e aperfeiçoamento de
ações protagonistas e autônomas nas atividades realizadas dentro e fora da escola.
A ideia de ação protagonista e autônoma da sociedade civil é mais do que autonomia, é
a ideia de ser protagonista das ações e atuar no sentido daquilo que se deseja,
coletivamente, atingir. Assim, para que haja boas condições locais e um
desenvolvimento cultural é preciso ter antes autonomia (CASTRO; SILVA, s.d.).
Segundo Pigozzi (2002) a educação se constitui uma alavanca para o desenvolvimento
do indivíduo e a vivência em comunidade contribui para promover a saúde psicológica
e sociológica do indivíduo. 
Assim, a escola pode contribuir para uma mudança cultural importante, como o
protagonismo, e fazer com que os sujeitos desenvolvam uma consciência dos seus
conhecimentos e possibilidades. No entanto, o sistema escolar brasileiro nem sempre
desenvolve a autonomia intelectual e de ação dos/as alunos/as (CASTRO; SILVA,
s.d.).
 Conclusão:  Os/as alunos/as envolvidos no projeto poderão vivenciar situações
desafiantes e assumirem uma posição crítica e reflexiva sobre uma determinada
temática, se percebendo como sujeitos ativos e responsáveis pela sociedade em que
vivem. Já as/os alunas/os da graduação, encontrarão aprendizado em todo o processo,
desde o planejamento até o desenvolvimento
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