
OFICINAS DE DIREITOS HUMANOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
EM UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO VALE DO AÇO.

Pedro Henrique Barbosa de  SOUZA (Unileste); Regina Lúcia De SOUZA (Unileste)

Introdução: O presente resumo, trata-se do relato da prática realizada em um programa
de contraturno de uma escola da rede municipal da região do Vale do Aço-MG, em
decorrência de um estágio extracurricular, que também foi validado como atividade
obrigatória da disciplina de Estágio Supervisionado Básico II (ESB II) do curso de
psicologia do Unileste-MG. O trabalho iniciou-se no primeiro semestre de 2016 e
continua em andamento. Foi desenvolvido uma oficina cujo o tema era tratar de
assuntos relacionados com direitos humanos e cidadania, tais como bullying, respeito,
sexualidade, consumo de drogas e respeito ao próximo entre outros. Objetivo: A partir
da explanação, discussão e reflexão dos temas trabalhados nas oficinas, o trabalho
buscou criar um ambiente de diálogo onde os estudantes pudessem se expressar
livremente e de maneira crítica analisar os assuntos abordados, bem como apresentar
de maneira didática o Estatuto das Crianças e do Adolescente (ECA). Metodologia:
Até o momento foram desenvolvidas sete intervenções, nas quais foram utilizadas as
oficinas de dinâmicas de grupo, ferramenta de trabalho grupal que visa a reflexão
integral do sujeito a respeito de uma temática demandada pelo grupo (AFONSO,
2003). O assunto das oficinas foi escolhido após um período de observação
participante e de entrevistas realizada com a direção da escola e alunos do programa.
Participaram do trabalho realizado estudantes que fazem parte do programa “Mais
Educação” do sexto e sétimo ano da educação básica, sendo que possuem idades entre
11 e 14 anos.  Resultados: Dentre as mudanças mais perceptíveis, ocorreu depois do
debate sobre o protagonismo na escola, no qual o coordenador teve como objetivo
inquietar os estudantes a buscarem iniciativas junto à escola para implantar atividades
que eles tenham interesse. Após essa intervenção os estudantes, criaram um grupo de
discussão e manifestação religiosa, bem como organizaram no horário livre um torneio
de “totó”.  Essas atividades têm possibilitado trabalhar valores, regras, respeito às
diferenças. Dentre as dificuldades encontradas, a mais frequente são os constantes
conflitos entre os estudantes, na maioria das vezes provocadas por manifestações de
bullying. Diante do que foi relatado, pode-se concluir que há muito trabalho a ser feito
ainda, porém acredita-se que as oficinas é um meio de intervenção psicológica
interessante a ser desenvolvida com os estudantes, visando muni-los de ferramentas,
para serem críticos e sujeitos capazes de serem protagonistas da própria história.
Conclusão: Diante do que foi exposto até aqui, conclui-se que o trabalho tem
alcançado os objetivos a que se propôs, é necessário continuar os trabalhos para que
mais resultados possam aparecer, e que os estudantes possam continuar a ter um
espaço em que possam ser escutados e possam se expressar livremente.
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