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apresentação

Em sua 17ª edição, o Parlamento Jovem de Minas continua pro-
porcionando a todos que dele participam a oportunidade de 
construir e compartilhar conhecimentos diversos relacionados 
à educação, juventude e cidadania. 

Estruturado em rede, o PJ Minas desenvolve-se como uma 
grande teia que possibilita a troca de experiências e de sabe-
res entre os envolvidos em suas várias etapas. Da coordenação 
estadual, passando pelas coordenações regionais e municipais, 
pelos professores e monitores que atuam no projeto até chegar 
aos estudantes que lá na ponta do projeto o fazem acontecer 
nos municípios, pode-se identificar uma construção coletiva de 
conceitos, entendimentos e metodologias. 

Se o primeiro número dessa publicação “Vamos falar sobre ... 
Parlamento Jovem de Minas” trouxe uma descrição do projeto 
na perspectiva da morfologia de redes, seus elementos e co-
nexões, neste número o que se apresenta é uma contribuição 
metodológica que visa a auxiliar na concepção de atividades 
mais dinâmicas a serem desenvolvidas com os participantes. 

Partindo de uma reflexão sobre as relações entre os conceitos 
básicos da formação pretendida no projeto – democracia, par-
ticipação e cidadania, os autores apresentam as chamadas me-
todologias ativas e sua utilização na construção das atividades 
do PJ Minas. Dessa forma, pretendem auxiliar na concepção 
de oficinas e práticas que propiciem um maior engajamento 
dos jovens  e que estimulem o protagonismo tão necessário a 
quem se compromete com o exercício da cidadania. 

A promoção da autonomia e o desenvolvimento do senso críti-
co nos estudantes dependem não só de conteúdos e conceitos, 
mas também da forma como eles são mobilizados ao longo do 
processo de ensino e aprendizagem. O presente trabalho cer-
tamente vai nos ajudar a construir modos de interagir mais de-
mocráticos e mais coerentes com os propósitos do Parlamento 
Jovem de Minas.

ruth Schmitz de Castro
Gerente-Geral da Escola do Legislativo da ALMG
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Metodologias ativas para a educação política de jovens

A proposta e a prática no Parlamento jovem de Minas gerais

Alexandre Eustáquio Teixeira
Antropólogo, doutor em Ciências Sociais e professor adjunto da PUC Minas

Júnia Aparecida Ferreira
Psicóloga, mestre em Psicologia e analista da PUC Minas.

1 – introdução

Norberto Bobbio (2015), importante teórico e político italiano já faleci-
do, considerava a democracia como um regime político em constante 
processo de construção1. Em sua concepção, não existiria nenhuma 
nação que pudesse ser tomada como exemplar na implementação e 
na vivência plena da experiência democrática, operando próximo do 
modelo intelectual que construímos de democracia ideal, na qual as 
instituições, os atores e a sociedade operariam de acordo com as re-
gras pactuadas e deliberadas coletivamente para o bom funcionamen-
to do Estado e para a promoção do verdadeiro bem comum. Segundo 
ele, haveria uma distância entre a chamada democracia ideal (elabo-
rada no campo das ideias) e a democracia real (a que as sociedades 
de fato conseguem implementar), e o seu aprimoramento exigiria o 
trabalho permanente das instituições sociais, dos atores políticos e da 
própria sociedade civil organizada para combater o que considerava os 
seus desafios mais comuns.

Entre esses desafios podemos destacar: o combate ao poder invisível, 
que pode ser entendido como a influência negativa, nos bastidores, 
fora da cena pública, do poder econômico sobre as ações e as decisões 
estatais; a permanência das oligarquias no poder, derivadas de regi-
mes e momentos históricos anteriores; a falta de transparência das 
ações estatais, com a não divulgação ou a divulgação manipulada de 
informações sobre as políticas e os recursos públicos; o direcionamen-
to do trabalho dos representantes eleitos para interesses de grupos 
específicos e não para o interesse coletivo; as dificuldades de estender 
a democracia política para a democracia social, de modo que a amplia-
ção efetiva dos direitos políticos seja acompanhada do exercício pleno 
dos direitos sociais; e as deficiências na promoção da educação para a 
cidadania.

É sobre esse último desafio que esse trabalho irá se concentrar.

Acreditamos, seguindo a pista de Norberto Bobbio (2015), que o forta-
lecimento da democracia e da cidadania em qualquer nação do mun-
do, mas sobretudo em um país como o nosso, com suas profundas 
contradições, suas alarmantes e persistentes desigualdades sociais e 
os recentes episódios autoritários, não é possível sem o avanço de ini-
ciativas que promovam a educação política de amplos e diversos es-

1 Bobbio tem uma extensa e profunda obra sobre os regimes, os sistemas de governo e as ideologias 
político-partidárias. Duas de suas obras apresentam bem as suas reflexões sobre os problemas e 
os desafios das democracias contemporâneas. São elas: Qual democracia? (Editora Loyola, 2014) 
e O futuro da democracia (Editora Paz e Terra, 2015). Há um pequeno artigo de Denise Vitalle 
(s/d), publicado no portal da revista Cult, que apresenta uma síntese de alguns pontos da análise 
“bobbiana”, para pensarmos os desafios da participação cidadã no Brasil. As referências completas 
estão no final do texto.
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tratos da sociedade brasileira. Sem uma sociedade civil ativa, livre e 
autônoma, é difícil imaginar a redução dos problemas estruturais e das 
contradições presentes nas instituições políticas por meio de uma re-
forma produzida “de dentro para fora”, por essas mesmas instituições, 
sem a fiscalização e a pressão permanente de grupos externos.

Nesse pequeno texto, gostaríamos de convidá-los a nos acompanhar 
na apresentação de um tipo de metodologia alternativa, que tem 
sido descrita pelos especialistas em educação genericamente como 
Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem. Acreditamos que es-
sas metodologias são as mais indicadas para estruturar as práticas 
formativas de grupos juvenis como os que participam do Parlamento 
Jovem de Minas (PJ Minas), além de serem mais coerentes com um 
dos princípios desse programa, que é o estímulo ao protagonismo 
juvenil.

Para falarmos de processos de ensino e aprendizagem no contexto do 
PJ Minas, é necessário entendermos objetivos importantes desse pro-
grama, assim como as características dos grupos de jovens que dele 
participam. Para começarmos, falaremos um pouco mais sobre a re-
lação entre democracia, cidadania e formação política, apresentando 
um panorama conceitual útil para o entendimento da relevância do 
próprio PJ Minas, assim como do emprego dessa perspectiva metodo-
lógica. Posteriormente, apresentaremos as principais características e 
vantagens das metodologias ativas, perante outras mais tradicionais, e 
apontaremos três desafios que podem ser encontrados durante o seu 
planejamento e realização. Por fim, detalharemos uma dessas ferra-
mentas, chamada genericamente de “oficinas pedagógicas”, ou sim-
plesmente “oficinas”, e compartilharemos um modelo que foi elabora-
do para a edição 2019 do programa.2

2 – Democracia, cidadania e participação

Democracia, cidadania e participação são palavras que hoje fazem par-
te do cotidiano de diferentes grupos, de diferentes contextos e situa-
ções sociais. Há décadas deixaram de ser utilizadas apenas por espe-
cialistas, acadêmicos, intelectuais ou políticos e ganharam “o mundo”.

Se por um lado essa ampliação pode ser considerada positiva, já que 
se refere a certa popularização de temas que afetam todos os grupos 
sociais, não devendo ficar restritos apenas aos especialistas, por outro 
lado tem produzido grande variação de sentidos e significados, o que 
pode tornar o diálogo e o debate necessários para a construção de 
uma sociedade cada vez mais justa, plural e inclusiva, tarefa difícil ou, 
por vezes, quase impossível.3

2 O Parlamento Jovem de Minas tem utilizado uma plataforma de ensino a distância, tanto para a 
formação de coordenadores, monitores e estudantes do ensino médio sobre conteúdos relevantes 
para o bom desenvolvimento do programa (tais como formação política, formação temática de 
cada edição, elaboração de proposições de ação legislativa, dinâmica dos grupos de trabalho (GTs) 
e das plenárias, etc.) quanto para uma gestão compartilhada e em rede do programa. As formações 
disponibilizadas nessa plataforma são atividades de apoio às que são desenvolvidas presencialmente 
nos municípios que integram o programa. Foi pensando no aprimoramento dessas atividades 
presenciais que elaboramos esse texto.
3 É claro que, nos meios intelectuais e acadêmicos, também não existe uma unidade de compreensão 
sobre esses termos e as realidades que deveriam descrever. A diferença é que o debate acadêmico/
científico, ao contrário do chamado senso comum, opera a partir de “regras” de linguagem e de lógica 
formal que facilitam a compreensão dos alinhamentos e das contradições existentes.
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Por isso, antes de avançarmos para as questões mais práticas sobre 
como desenvolver atividades para a formação política de jovens, as 
chamadas “questões metodológicas”, é importante voltarmos para re-
memorar como é que a cidadania e a participação política foram se 
desenvolvendo e se constituindo como elementos sem os quais a cons-
trução da democracia se torna tarefa difícil.

Comecemos pelo conceito de democracia. Como ideia e como prática, 
ela tem uma longa história no ocidente, apesar de ter se tornado um 
tipo de regime hegemônico apenas no século XX. Essa história remon-
ta a basicamente dois modelos: a democracia para os antigos e a de-
mocracia para os modernos.

A democracia inventada pelos gregos no Período Clássico, mais preci-
samente entre os séculos VI e IV antes da era cristã, na cidade-estado 
de Atenas, era baseada em princípios como a separação entre o Estado 
e a religião (laicismo), a isonomia (a igualdade entre todos os cida-
dãos), a isegoria  (a igualdade para se expressar na Eclésia, a assem-
bleia dos cidadãos) e a isocracia (a igualdade entre todos para assumir 
cargos públicos). O modelo democrático grego era direto, já que todas 
as decisões sobre a gestão e o rumo da pólis, ou seja, sobre a vida de 
todos que nela viviam, eram tomadas pelos cidadãos reunidos na Eclé-
sia. Nas palavras de Bobbio:

Para os antigos a imagem da democracia era completamen-
te diferente: falando de democracia eles pensavam em uma 
praça ou então em uma assembleia na qual os cidadãos 
eram chamados a tomar eles mesmos as decisões que lhes 
diziam respeito. “Democracia” significava o que a palavra 
designa literalmente: poder do demos [povo] e não, como 
hoje, poder dos representantes do demos [povo]. (BOBBIO 
apud PIERINI, 2008, p. 127-128).

Esse modelo democrático funcionou por certo tempo devido à peque-
na dimensão da cidade-estado e ao número limitado de pessoas habi-
litadas a participarem da vida política, os cidadãos (homens livres, na-
turais do lugar, maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe atenienses). Se 
considerarmos correta a estimativa de alguns historiadores – de que 
Atenas, no seu auge, chegou a ter 100 mil habitantes –, os cidadãos 
seriam em número aproximado de 20 mil. Apesar desse modelo ter 
sido considerado, por filósofos do período como Aristóteles e Platão, 
temerário pelo suposto despreparo dos cidadãos, sobretudo os mais 
pobres, para debaterem e deliberarem “corretamente”, em prol do 
bem comum, ele foi considerado como o ideal por filósofos modernos 
como Rousseau, que só considerava possível uma democracia plena 
em uma sociedade de pequeno porte, na qual fosse possível a partici-
pação direta (PIERINI, 2008).

Já a democracia moderna, iniciada a partir do século XVIII, exigiu re-
pensar os princípios e os ideais que nortearam o funcionamento da 
democracia dos antigos. Esse processo se deu a partir de referenciais 
iluministas, no contexto dos Estados nacionais que foram lentamente 
se constituindo, sobretudo sobre as questões do exercício da liberdade 
e do poder, não mais diretamente pelos cidadãos, mas por represen-
tantes por eles escolhidos. A ideia da representação, nesse sentido, 
surgiu como forma de superar a impossibilidade de se realizar reuni-
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ões e debates onde todos os cidadãos pudessem falar e ouvir uns aos 
outros, para construir uma opinião pública e deliberar, coletivamente, 
sobre diversos assuntos, expressando, verdadeiramente, a vontade da 
maioria.

Assim, a noção moderna de democracia que se constituiu, do ponto de 
vista formal ou legal, implicou:

um sistema regularizado de eleições periódicas, com uma 
livre escolha de candidatos, sufrágio universal para adultos, 
oportunidade de organização de partidos políticos concor-
rentes, decisões majoritárias a par de salvaguardas para a 
proteção dos direitos das minorias, Judiciário independente 
do Executivo e garantias constitucionais para as liberdades 
civis fundamentais (LIPSON apud PIERINI, 2008, p. 129).

Nesse sistema, os representantes eleitos recebem temporariamente 
o poder que pertence ao povo para exercerem um mandato em seu 
nome. Além dos seus aspectos formais, ou seja, de um regime da lei e 
da ordem para a garantia dos direitos e das liberdades individuais, se-
ria necessário pensar a democracia como um regime aberto às dinâmi-
cas, às contradições e aos conflitos que são inerentes à vida em socie-
dade, resultantes de processos históricos de segregação, desigualdade 
e violência. Nesse sentido, seria necessário ultrapassar a concepção 
puramente liberal, formal, legalista e tecnocrática de democracia para 
pensá-la a partir dos seus “resultados”, como um regime orientado 
para a criação de direitos (CHAUÍ, 2012).

Pensar a democracia nessa perspectiva nos leva ao conceito de cida-
dania. Tal como o de democracia, o conceito de cidadania tem uma 
trajetória rica e peculiar no ocidente. A noção moderna traz poucos 
elementos daquela que orientava os antigos, que era muito mais res-
tritiva do que a atual, que está diretamente vinculada à noção de per-
tencimento a uma comunidade sociopolítica (uma vinculação identi-
tária e jurídica a um Estado nacional) e a um conjunto de deveres e 
direitos (civis, políticos e sociais) que derivam dessa vinculação. No 
sentido moderno, ser cidadão implica ser portador de deveres e di-
reitos que são decorrentes de uma naturalidade – jus solis –, de uma 
consanguinidade – jus sanguinis –, ou por concessão de um Estado, 
após o cumprimento de um conjunto de condições e procedimentos 
burocráticos por ele definido.4

Tal como o conceito de democracia, é possível operarmos com as no-
ções de cidadania ideal e de cidadania real, e com as distâncias existen-
tes entre o campo das ideias e o das práticas. Ou seja, podemos pensar 
nas desigualdades sociais, econômicas, culturais e políticas existentes 
em uma sociedade, e nos desafios que elas impõem para a efetivação 
dos direitos a todos os seus membros, sem distinção de credo, cor/
raça, etnia, gênero, orientação sexual, origem, classe social, idade etc.

Temos um bom exemplo para pensar essa questão a partir da análi-
se da história brasileira no período da sua redemocratização (década 
de 1980). É sabido que a Constituição Federal de 1988, chamada de 

4 Para uma boa trajetória da noção de cidadania, dos antigos aos modernos, recomendamos a leitura 
da introdução do livro Cidadania: um projeto em construção, de Lilia Moritz Schwarcks e André 
Botelho (Editora Claro Enigma, 2012), no qual os autores apresentam um breve panorama histórico-
conceitual sobre a noção que foi erigida no ocidente.
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Constituição Cidadã, foi produto de ampla mobilização e debate entre 
diferentes setores da sociedade brasileira. Do ponto de vista formal, 
é a que mais ampliou os direitos civis, políticos e sociais quando com-
parada às demais Constituições que a antecederam na nossa história 
republicana (1891, 1934, 1937, 1946 e 1967). Entretanto, também é 
fato que esses direitos continuam sendo, três décadas após a sua pro-
mulgação, sistematicamente violados pelo Estado brasileiro. Como fa-
lar em cidadania se há mais de 16 milhões de analfabetos, se quase 
metade da população com mais de 25 anos tem dificuldades para ler 
e interpretar textos e não concluiu o ensino médio? Como pensarmos 
em cidadania se as persistentes taxas de desemprego afastam do mer-
cado de trabalho formal os mais jovens e os mais pobres? E o fato 
de que mais da metade da população brasileira vive com uma renda 
média mensal inferior ao que seria o mínimo necessário para se ter 
uma vida digna, segundo dados e informações oficiais?5 Nesse sentido, 
seria possível pensarmos na existência de cidadãos de “primeira”, “se-
gunda” e “terceira” classe ou, então, na existência de cidadãos, subci-
dadãos e não cidadãos.

Se é fato que pode existir um conjunto de direitos e garantias em um 
regime não democrático, ou seja, um certo “grau de cidadania”, tal 
como na ditadura varguista (entre 1937 e 1945), quando ocorreram 
avanços significativos no campo dos direitos sociais e restrição das li-
berdades individuais e dos direitos políticos, não é possível pensarmos 
a existência de uma democracia sem uma cidadania forte, ou seja, que 
esteja em franco processo de construção e fortalecimento, e que tam-
bém abarque os direitos civis e os políticos. Uma noção de cidadania 
construída apenas com base no avanço dos direitos sociais é precá-
ria conceitualmente e não é estável politicamente, pois se baseia na 
concessão estatal, e não na conquista desses direitos pela população. 
Nesses casos, historiadores e cientistas políticos têm optado por deno-
miná-la como “estadania” ou “cidadania passiva”.

A noção moderna de cidadania pressupõe não apenas o usufruto de 
um conjunto de direitos garantidos pelo Estado, mas também o exer-
cício dos direitos políticos para além dos mecanismos de participação 
política vinculados ao processo eleitoral. Engloba outras formas am-
pliadas de participação, como mecanismos de atuação direta da popu-
lação junto ao Estado e às suas instituições, e os movimentos sociais 
organizados de pressão a atores e instituições políticas, configurando a 
chamada “cidadania ativa”.

No caso brasileiro, a Carta Magna de 1988 definiu, no seu art. 1º (pa-
rágrafo único) e no art. 14 (incisos I, II e III), que nosso regime político 
é uma democracia representativa e direta, mesclando a participação 
popular na eleição dos seus representantes, que exercerão cargos 
nos Poderes Executivo e Legislativo, com mecanismos de participa-
ção direta, por meio de plebiscitos, referendos e leis de iniciativa po-
pular.6 A noção de cidadania ativa também implica outros processos 

5 O historiador José Murilo de Carvalho tem um livro intitulado Cidadania no Brasil: o longo 
caminho (Editora Civilização Brasileira, 2002), em que analisa, no capítulo VI, os avanços formais 
e as contradições impostas pela realidade sobre os direitos civis, políticos e sociais no Brasil após a 
redemocratização. Apesar de a sua análise cobrir até aproximadamente o final dos anos 1990, parte 
das suas considerações e análises continuam pertinentes e válidas para os dias de hoje.
6

 
A Lei nº 7.709, de 18 de dezembro de 1998, sancionada pelo então presidente Fernando Henrique 

Cardoso, regulamentou os incisos I, II e III do art. 14, definindo as regras para a convocação e operação 
de plebiscitos e referendos e a forma de funcionamento das leis de iniciativa popular.
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de participação da sociedade civil, tais como o acompanhamento e a 
fiscalização das ações do Estado, seja por meio do acompanhamento 
do trabalho dos Legislativos ou das ações do próprio Poder Executivo, 
seja por meio da ocupação qualificada de diferentes espaços de dis-
cussão e/ou deliberação coletiva que foram sendo constituídos nas 
últimas décadas, tais como conselhos, audiências públicas, seminá-
rios legislativos, orçamentos participativos, consultas públicas, etc.

É cada vez maior o consenso de que o fortalecimento da cidadania ativa 
e da democracia exigem não apenas o conhecimento formal sobre as 
suas características, regras e possibilidades de participação, mas a sua 
vivência prática. Mesmo que essas práticas de participação mais diretas 
da população não produzam resultados considerados efetivos, haveria 
ganhos produzidos pelo próprio processo participativo. Nesse sentido, 
Maria Victória Benevides (1994), por exemplo, argumenta que o for-
talecimento das ações de educação para a cidadania são tão ou mais 
importantes quanto as reformas do sistema eleitoral, já que as distor-
ções e os problemas existentes no modelo representacional brasileiro 
decorrem não apenas do seu desenho, mas da forma como os eleitores 
se percebem e atuam nesse processo. E um dos “remédios” para esse 
problema seria a melhoria do engajamento e da qualidade de partici-
pação dos cidadãos no processo eleitoral e nas ações permanentes de 
acompanhamento das ações do Estado, como cidadãos mais ativos.

3 – Metodologias ativas de ensino e aprendizagem

As metodologias ativas, como o próprio nome aponta, são processos 
pedagógicos que colocam os alunos como os principais agentes da sua 
aprendizagem. Nessa concepção pedagógica também há uma signi-
ficativa mudança de perspectiva no papel da instituição de ensino e 
dos educadores. Estes deixam de ser meros transmissores de conhe-
cimento que valorizam o acúmulo de conhecimentos já consolidados 
– o que Paulo Freire (2013) designava como “educação bancária” –, 
e se transformam em tutores, mediadores, monitores ou orientado-
res de processos de aprendizagem centrados nos alunos. Nessa nova 
perspectiva, os processos educacionais tornam-se mais próximos das 
realidades dos alunos, dos seus questionamentos, necessidades e po-
sicionamentos no mundo.

As metodologias ativas surgiram em resposta à crítica de que as me-
todologias consideradas tradicionais, que são verticalizadas (relação 
professor-aluno marcada), conteudistas (priorizam a transmissão e 
a memorização de conteúdos), homogeneizadoras (aulas lineares, 
padronizadas para todos os alunos, independentemente de suas par-
ticularidades ou dificuldades específicas de adaptação ou aprendi-
zagem), etc. As metodologias tradicionais não têm sido capazes de 
possibilitar que crianças, jovens e adultos participem da vida em 
sociedade com qualidade, transformando-os mais em espectadores 
desse mundo do que em seus agentes críticos e criativos de transfor-
mação (BERBEL, 2011).

Quando pensamos nas metodologias tradicionais e nas alternativas 
que foram criadas para tentar superar as suas deficiências – com no-
vas práticas de engajamento, participação e responsabilização ativa 
dos estudantes no seu processo de formação acadêmica, social e hu-
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mana –, não podemos deixar de mencionar o trabalho do psiquiatra 
norte-americano William Glasser. Ele desenvolveu a “teoria da esco-
lha”, que foi aplicada ao campo educacional para explicar as motiva-
ções e os processos que levam indivíduos a se engajarem ou não em 
processos educativos específicos e que também serviu de base para 
a elaboração de uma pirâmide de aprendizagem que ficou conhecida 
como “pirâmide de William Glasser”. Com essa pirâmide, ele buscava 
demonstrar que uma boa aprendizagem estava diretamente relacio-
nada ao desenvolvimento de atividades mais práticas, tais como a 
participação em debates e a produção de coisas, ou de atividades de 
ensino, que implicavam uma incorporação e “tradução” do conteúdo 
aprendido pelo aluno para outras audiências. Segundo essa compre-
ensão, propostas de ensino que se voltam apenas para a leitura de 
textos ou documentos ou para interações pouco engajadas (como 
assistir aulas expositivas ou palestras sem espaço para o debate) são 
métodos pouco eficazes e não geram a retenção nem a produção de 
novos conhecimentos.

Figura 1: Pirâmide de William glasser

Fonte: Os autores
Adaptado de: http://www.ppd.net.br/william-glasser/

Essas perspectivas pedagógicas, apesar de ainda serem desconheci-
das por grande parte dos públicos acadêmico e leigo, têm uma his-
tória que remonta a pensadores americanos e europeus da segunda 
metade do século XIX, tais como Adolphe Ferrière, Friedrich Froebel 
e John Dewey, dentro de uma corrente que ficou conhecida mundial-
mente como Escola Nova ou “escolanovismo”. Essa perspectiva, que 
foi introduzida no País por Rui Barbosa ainda no segundo reinado, em 
1882, produziu certo impacto apenas no período republicano, a partir 
da década de 1930. O cenário que possibilitou a maior penetração de 
algumas ideias da Escola Nova se configurou a partir: a) de intensas 
transformações políticas, sociais, culturais e políticas do período; b) 
da publicação de um documento intitulado Manifesto dos Pioneiros 
da Nova Educação, em 1932, que contou com a participação de inte-
lectuais do porte de Anísio Teixeira e Paulo Freire (LUSTOSA JÚNIOR, 
[2013]); c) da criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública 
por Getúlio Vargas, em 1930, cujo primeiro titular, Francisco Campos, 
implementou uma reforma no ensino médio em 1931.

Um dos elementos centrais das metodologias ativas é trabalhar para a 
promoção da autonomia dos sujeitos no seu processo formativo, o que 
demanda o desenvolvimento de atividades que possibilitam o envolvi-
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mento pessoal, baixos índices de controle (que são associados a avalia-
ção por nota, controle rígido de frequência, etc.), alta flexibilidade em 
sua execução e a percepção de liberdade psicológica e de escolha dos 
envolvidos (BERBEL, 2011).

Podemos empregar essas características apresentadas por Berbel 
(2011) como indicadores para pensarmos e classificarmos as meto-
dologias de aprendizagem ou as atividades de formação, de acordo 
com o seu grau de participação e autonomia. Seguindo essa propos-
ta, teríamos, em um dos extremos, com baixíssimo grau de partici-
pação, controles mais rígidos e pouca flexibilidade, modelos que são 
derivados das aulas expositivas mais tradicionais, tais como aulas 
dialogadas, palestras, mesas-redondas e sessões de filmes comenta-
dos. Em outro extremo, teríamos atividades centradas na reflexão e 
na produção de conhecimentos e objetos ou em práticas de interven-
ção pelos alunos, assistidos por tutores ou monitores, a exemplo de 
oficinas pedagógicas e produção de diagnósticos de realidades locais 
(Figura 2).

Figura 2: Metodologias de aprendizagem de acordo com seus graus de 
participação, flexibilidade e sistemas de controle

Fonte: Os autores

Planejar atividades de formação para estudantes do Parlamento 
Jovem de Minas pode implicar, em um nível mais simples, o desen-
volvimento de algumas atividades mais participativas, mescladas 
com outras mais tradicionais, como a organização de palestras, me-
sas-redondas e sessões de filmes ou documentários comentados. 
Cabe aos coordenadores e monitores envolvidos diretamente no 
programa avaliarem as trilhas de formação que poderão ser de fato 
planejadas e implementadas, tendo em vista as seguintes variáveis: 
recursos humanos (pessoal disponível para planejar, conduzir ou 
acompanhar as atividades), tempo disponível (da equipe e dos alu-
nos), recursos técnicos (equipamentos), recursos financeiros, auto-
nomia (liberdade para planejar as trilhas de formação em relação 
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às instituições envolvidas no PJ Minas – câmaras municipais, esco-
las e demais parceiros), perfil e tamanho dos grupos de estudantes 
que serão formados.

Além de viabilizar o emprego de metodologias mais ativas de apren-
dizagem, as equipes locais também podem pensar modelos que 
avancem na concepção de participação, pensando em formas de via-
bilizar a participação dos jovens em etapas dos processos decisórios 
vinculados à escolha e ao planejamento das atividades de formação. 
Ou seja, pensar estratégias para o desenvolvimento de uma gestão 
do programa com alguma participação dos estudantes. Uma boa 
iniciativa, por exemplo, pode ser a implementação de reuniões de 
avaliação conjunta dos processos de formação, com a abertura de 
espaço para a proposição de atividades de formação sob responsa-
bilidade dos jovens, cabendo aos coordenadores e monitores locais 
a criação das condições para a sua concretização. Como exemplo, 
um grupo de estudantes poderia propor o desenvolvimento de um 
informativo digital mensal sobre as atividades desenvolvidas nas di-
nâmicas formativas, destinado aos seus familiares e às suas comuni-
dades escolares.

4 – Desafios para o desenvolvimento das metodologias 
ativas

Planejar e implementar boas atividades para a formação de jovens não 
é uma atividade simples. Mais complexo ainda é desenvolvê-las a par-
tir de práticas que operam tendo como centralidade o protagonismo 
juvenil, pois tais práticas exigem atenção e flexibilidade permanentes 
por parte dos responsáveis para idealizá-las e conduzi-las. É muito 
mais seguro e confortável desenvolver atividades formativas lineares e 
padronizadas, ao invés de outras mais personalizadas e abertas às no-
vidades e aos imprevistos de um processo formativo verdadeiramen-
te participativo. No entanto, embora essa escolha seja mais fácil para 
quem irá planejar e conduzir as atividades, é sofrível para os que irão 
participar delas. Quem já teve alguma experiência docente sabe mui-
to bem disso: aulas padronizadas e totalmente expositivas podem ser 
muito boas para o professor, porém, para boa parte dos estudantes, 
são um estímulo para a dispersão: usar celulares, ter conversas para-
lelas, dormir, entrar e sair da sala de aula com frequência, desenhar o 
professor no caderno, etc., são queixas comuns no ambiente escolar. 
Muitos os consideram atos de indisciplina, mas poderíamos pensá-los 
como sinais de escolhas e práticas de ensino que não se adequam aos 
desafios do tempo presente.7

A seguir, vamos apresentar três desafios que identificamos a partir da 
nossa própria experiência no emprego de metodologias ativas em gru-
pos de jovens, somada às experiências que os coordenadores munici-
pais do PJ Minas têm socializado nas atividades de avaliação e planeja-
mento do programa, que são realizadas anualmente.

7
 
É claro que as causas dos inúmeros problemas que afetam a educação brasileira, sobretudo a 

escola pública, não podem ser resumidos às escolhas didáticas e pedagógicas dos professores e das 
instituições. Entretanto, é inegável que parte desse problema, pelo menos, deriva dessas escolhas.
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a) Novas tecnologias

As instituições escolares no Brasil, em sua grande maioria, ainda não 
conseguiram se adequar para receber e incorporar, com qualidade, 
novas tecnologias de comunicação e informação aos seus espaços e 
aos seus processos formativos. De certa forma, podemos afirmar que 
“perdemos o bonde da história”.8

Esse processo tornou-se mais visível a partir da década de 1980, 
quando apenas poucas escolas brasileiras adotavam equipamentos 
audiovisuais (televisores e aparelhos de VHS, por exemplo) integra-
dos às práticas de ensino. Mais do que uma questão de natureza 
técnica ou material (a escassez desses equipamentos nas escolas 
devido ao seu valor elevado para o contexto da época), era um pro-
blema de compreensão sobre as potencialidades dessas novas tec-
nologias e das suas linguagens para a atualização das práticas de 
ensino e aprendizagem. As poucas instituições que possuíam esses 
tipos de equipamentos geralmente os utilizavam de modo esporá-
dico e irregular, como complementação das aulas expositivas. As 
dificuldades das escolas e dos professores em incorporar esses re-
cursos de mídia como parte do processo de ensino e aprendizagem 
afastavam, ainda mais, essas instituições da realidade vivenciada 
pelos alunos fora dos seus muros fortemente impactada pelas es-
téticas e linguagens audiovisuais produzidas pela televisão e pelo 
cinema.9

Processo semelhante pudemos observar ao longo das décadas de 
1990 e 2000, com o avanço, a criação e a popularização progressiva 
das mídias digitais (CDs, DVDs), dos computadores, da rede mundial 
de computadores (internet 1.0 e 2.0) e dos celulares. Todas essas tec-
nologias, em grande medida, ainda não são utilizadas nas instituições 
escolares como ferramentas regulares para a formação de crianças e 
jovens.

Curiosamente, houve um avanço, pelo menos do ponto de vista da 
existência de recursos materiais, técnicos e de infraestrutura. Hoje o 
cenário é bem diferente do observado nas décadas de 1980 e 1990. 
Conforme dados do Censo Escolar, produzido anualmente pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas em Educação (Inep), no caso de 
Minas Gerais houve um crescimento significativo desses recursos, so-
bretudo nas escolas públicas, apesar de ainda serem baixos o percen-
tual de instituições com laboratórios de informática e acesso à banda 
larga e o número médio de computadores para acesso dos alunos por 
escola (Quadro 1).

8 Lúcia Santaella, da PUC São Paulo, tem uma interessante linha de trabalho sobre os efeitos das 
novas tecnologias e mídias na educação, fenômeno denominado de “educação ubíqua”. Ver: 
SANTAELLA (2013, 2014).
9 Em meados da década de 1980, no contexto da redemocratização, já havia aparelhos de televisão 
em pelo menos 75% dos lares brasileiros, e parte significativa da população assistia televisão com 
frequência. Em São Paulo, por exemplo, os índices de audiência alcançavam 65% das residências e 
40% da população, em meados dessa década (AIDAR; HAMBURGUER; ALMEIDA, 2006). Em relação 
ao número de salas de cinema, eram mais de dois mil estabelecimentos em todo o País no mesmo 
período.
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Então fica a questão: como incorporar “velhas” e “novas” tecnologias 
de comunicação e informação no processo de ensino e aprendizagem 
de jovens participantes do PJ Minas?

O primeiro ponto é pensarmos na forma como uma tecnologia pode 
ser incorporada de maneira inovadora para auxiliar a formação. Uti-
lizar o datashow para projetar uma videoaula publicada na internet 
para os jovens pode ser o “pior dos mundos”, já que é empregado um 
recurso de ensino a distância para um grupo que está reunido presen-
cialmente. Nesse caso, melhor seria indicar o material da videoaula 
como referência para os participantes e utilizar o datashow para pro-
jetar pequenos textos, imagens, vídeos ou animações que poderiam 
iniciar ou fomentar o debate sobre um tema específico do programa.

O uso de computadores, internet, datashows, equipamentos de áudio, 
aparelhos de DVDs, tablets e celulares pode contribuir para tornar as 
atividades formativas mais dinâmicas e atrativas para os jovens. Mas é 
importante ressaltar que são apenas ferramentas e que o seu uso ex-
cessivo, sem o suporte de metodologias participativas, pode produzir 
o efeito contrário.

Dessas tecnologias, uma das menos compreendidas e ainda pouco uti-
lizada são os celulares. Na última década, esses equipamentos evolu-
íram rapidamente e, hoje, são verdadeiros “computadores” de bolso 

Quadro 1: equipamentos, infraestrutura e serviços vinculados às tecnologias 
de comunicação e informação no ensino básico (fundamental e médio) em 
escolas mineiras

Itens

2010 2018

Escolas 
públicas

Escolas 
privadas

Total 
(públicas e 
privadas)

Escolas 
públicas

Escolas 
privadas

Total 
(públicas e 
privadas)

TV 80% 98% 84% 90% 95% 91%

DVD 75% 94% 80% 84% 87% 85%

Parabólica 40% 21% 35% 38% 24% 35%

Internet 51% 77% 57% 80% 94% 83%

Banda larga 41% 60% 46% 67% 86% 71%

Laboratório de 
informática 42% 45% 43% 50% 39% 47%

Computadores 
para alunos1 5,59 7,57 6,05 9,68 8,87 9,48

Computadores 
administrativos2 2,52 4,13 2,90 4,21 5,49 4,55

Observações: Em 2010, havia 17.514 escolas em Minas Gerais, sendo 13.385 
públicas e 4.129 privadas. Em 2018, havia 16.176 escolas em Minas Gerais, 
sendo 12.252 públicas e 3.924 privadas. As percentagens foram calculadas com 
base nesses valores de referência. O decréscimo do número de instituições 
reflete, em grande medida, a redução do número de jovens em idade escolar, 
efeito do perfil etário da população brasileiro nas últimas duas décadas.
1 Média de número de equipamentos para uso dos alunos por escola
2 Média de número de equipamentos para uso administrativo por escola
Fonte: Produzido pelos autores a partir do Censo Escolar. Os dados do Estado 
de Minas Gerais podem ser consultados no site https://www.qedu.org.br/
estado/113-minas-gerais/censo-escolar
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que permitem a chamada “convergência de mídias”, pois proporcio-
nam, além das conversas telefônicas, a edição de textos e de planilhas, 
o acesso à internet, a interação por meio de redes sociais, a produção, 
a edição e o compartilhamento de vídeos e fotos, a produção de dese-
nhos, a navegação por GPS e outras inúmeras funcionalidades disponí-
veis em programas e apps. No Brasil, é uma das tecnologias de comuni-
cação e informação mais difundidas na atualidade. Em 2017, segundo 
dados de pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), cerca de 93% dos domicílios brasileiros tinham pelo 
menos um aparelho celular, 78% da população com 10 anos ou mais 
de idade tinham aparelhos pessoais e cerca de 97% das pessoas uti-
lizavam esse aparelho para acessar a internet (através de pacotes de 
dados ou redes sem fio), superando os acessos feitos por meio de com-
putadores pessoais, notebooks ou outros equipamentos domésticos10.

Introduzir aos poucos os celulares nas dinâmicas de formação pode 
melhorar o engajamento e a participação dos jovens nos seus percur-
sos formativos no PJ Minas. Trata-se de um desafio, pois implica operar 
uma mudança de uso desses dispositivos pelos participantes, que os 
utilizam para acessar redes sociais e enviar mensagens por comuni-
cadores instantâneos (WhatsApp, Telegram ou similares), para outros 
usos direcionados para as formações propostas. Os aparelhos podem 
ser utilizados, por exemplo, para: a) pesquisa de dados e informações 
durante as atividades de uma oficina, através da internet; b) registro 
de dados e informações de pesquisa de diagnóstico das realidades lo-
cais, através de formulários elaborados, por exemplo, no Google For-
ms11; c) gravação de depoimentos e produção de fotos ou pequenos 
vídeos em oficinas voltadas para a produção de conteúdos colaborati-
vos12; d) uso de jogos digitais vinculados ao tema da formação política 
ou a temas específicos de cada edição; e) registro e compartilhamento 
das reflexões e produções resultantes das dinâmicas em redes sociais 
do programa etc.

b) O perfil dos grupos de participantes

Quando observamos dados mais gerais do programa, constatamos que 
o perfil dos jovens participantes não parece ser muito diversificado. 
Em levantamento realizado no ano de 2017, a partir de questionários 
aplicados aos estudantes que participaram da etapa estadual, cons-
tatou-se que a grande maioria (72%) estava com idade entre 16 e 17 
anos, 49% dos jovens se declararam negros e 43% brancos, 89% estu-
davam em escolas públicas localizadas nas áreas urbanas dos municí-
pios, a maioria não trabalhava e era pobre ou de classe média baixa 
(70% tinham renda familiar entre um e três salários mínimos) e quase 
metade dos jovens tinham algum tipo de participação em grêmios ou 

10 Dados da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar Contínua sobre Tecnologias de Informação 
e Comunicação (PNDA Contínua TIC 2017), disponível no site https://agenciadenoticias.ibge.gov.
br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-
internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais.
11 Há outras ferramentas on-line que permitem a criação de formulários e o registro de dados em 
tempo real, para posterior tratamento e análise. O Google Forms pode ser acesso através do site 
https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/.
12 Podem ser pensadas oficinas para produção e edição de fotos e vídeos, com dicas básicas sobre 
técnicas para o registro e a edição das imagens. Há diversos programas e aplicativos que podem 
auxiliar no trabalho de edição das imagens, tais como Windows Movie Maker e Light Works, que são 
facilmente encontrados na internet para download.
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movimentos estudantis (TEIXEIRA, 2018). Mas trata-se de uma homo-
geneidade apenas aparente. O que o levantamento não ressalta são as 
variações culturais, sociais e políticas regionais derivadas de processos 
históricos peculiares, as diferenças intraclasses e intramunicipais13 e as 
diferenças vinculadas a outras variáveis sociais significativas, tais como 
origem (norte-sul, leste-oeste), religião/crença e orientação sexual, 
que se fazem presentes nos participantes do programa.

O trabalho de formação com grupos heterogêneos tem suas complexi-
dades. As mais evidentes são as dificuldades para criar estratégias que 
deem oportunidade aos jovens mais tímidos, sem amizades pregres-
sas à constituição do grupo, mais carentes materialmente ou com uma 
formação mais precária em relação à média do grupo de conquistar 
espaços efetivos de participação e de fala. Para isso, é importante que 
as atividades planejadas prevejam formas de democratização da parti-
cipação de todos e que haja regras e normas claras de funcionamento 
da atividade (“combinados”). Grupos muito grandes, acima de 30 ou 
40 indivíduos, dificultam o emprego de metodologias muito participa-
tivas, que demandam a constituição de pequenos grupos de discus-
são e produção e espaços de socialização para todos, principalmente 
quando não há monitores em número suficiente para o acompanha-
mento das atividades. Um número limitado de monitores responsá-
veis por conduzir atividades para um grupo numeroso de estudantes 
pode forçar a escolha de metodologias menos participativas, tais como 
palestras, mesas-redondas ou sessões de filmes comentados, que são 
úteis, mas não devem ser os únicos modelos empregados.

Mas, se sairmos de um quadro mais geral e observarmos as realida-
des municipais, onde o programa realmente é desenvolvido, podemos 
encontrar grupos menores e mais homogêneos. Se trabalhar com um 
grupo de jovens mais numeroso e diversificado é desafiador pelos mo-
tivos já apontados, trabalhar com grupos pequenos e mais homogêne-
os apresenta desafios de outra ordem.

Os desafios de se trabalhar com grupos de formação pequenos e mais 
homogêneos estão ligados à sua tendência ao fortalecimento de ali-
nhamentos e consensos internos – que dificultam o surgimento do 
contraditório e de pontos de vista divergentes que poderiam enrique-
cer os debates – e à dificuldade de se trabalhar com outras visões e 
perspectivas de mundo, vindas de grupos externos, que podem ser li-
das como “ameaças”.

Há uma tendência, em pequenos grupos que se encontram para traba-
lhar coletivamente de forma periódica, de criação progressiva de laços 
afetivos e sociais, com importantes desdobramentos identitários. Os 
jovens que integram esses grupos de trabalho podem se sentir forte-
mente comprometidos com a realização das atividades e responsáveis 
por representar positivamente o seu grupo perante outros jovens que 
não fazem parte dele (estudantes que não estão no programa ou jo-
vens que o integram em outros municípios). Existe um aspecto positivo 
nesse processo de identificação grupal: a potencialização dos “inves-

13 O conceito de classe social não engloba apenas renda média familiar, podendo estar vinculado 
também a identidades, valores e estilos de vida. Sabemos que grupos familiares com rendas iguais 
ou próximas não constituem grupos homogêneos do ponto de vista de valores, visão de mundo e 
escolhas práticas, tais como onde investir ou gastar a renda existente. Também é sabido que uma 
cidade, mesmo de pequeno ou médio porte, não se configura como território homogêneo.
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timentos” individuais nas atividades desenvolvidas, cabendo aos mo-
nitores responsáveis por elas ter a habilidade e a sensibilidade neces-
sárias para canalizar essa “energia” produtiva para os objetivos do PJ 
Minas.14

Também pode haver dificuldades no trabalho com pequenos grupos. 
Como parte do processo de identificação, os jovens podem se sentir 
constrangidos a expressar opiniões divergentes das produzidas no gru-
po. O medo da avaliação do outro (coordenadores, monitores ou estu-
dantes), de ser estigmatizado e de ser socialmente excluído costumam 
ser fortes nessa faixa etária e podem se acentuar em realidades muni-
cipais de pequena escala, onde todos, de alguma forma, se conhecem 
ou têm referências próximas um dos outros.15

Nesse caso, cabe às equipes responsáveis por conduzir ou acompanhar 
as atividades formativas administrarem e estimularem a expressão de 
diferentes pontos de vista dentro do grupo. Uma estratégia pode ser 
a adoção de uma caixa de dúvidas onde os jovens poderão deposi-
tar suas questões, sugestões e apontamentos. Essa caixa pode estar 
localizada em espaço acessível a todos e ficar disponível ao longo de 
todo o tempo de realização do programa. As questões depositadas na 
caixa podem ser cuidadosamente inseridas nas atividades de formação 
como tema de trabalho ou ponto para o debate, sem a identificação 
dos autores, ou, então, orientarem a indicação de materiais de leitura 
e pesquisa na internet. Uma outra solução seria os responsáveis pelas 
atividades de formação assumirem o papel de “porta-vozes” dos jo-
vens que não se sentem seguros para se posicionarem contra os con-
sensos já produzidos. Para isso, é necessário que os monitores fiquem 
atentos e abertos às falas e aos comportamentos dos participantes, 
não apenas nos momentos de trabalho do grupo, mas também no mo-
mento do café, no transporte antes de uma visita técnica, no intervalo 
de uma oficina, etc.16 A observação atenta do grupo permite a capta-
ção de opiniões divergentes que não são expressas em público e a sua 
transformação em pontos para o trabalho em grupo, sem a exposição 
pública do envolvido. Por exemplo, em uma oficina o monitor poderia 
introduzir, no momento da socialização da atividade, pequenas “polê-
micas” que encorajem os jovens a debaterem perspectivas outras, que 
são postas em público, contribuindo para a qualificação do debate e a 
valorização do contraditório.

Grupos pequenos com fortes vínculos de pertencimento também po-
dem enfrentar dificuldades para interagirem e trabalharem, de for-
ma positiva, com grupos maiores e mais diversificados em relação a 
padrões culturais, valores, visões de mundo, aparências e comporta-
mentos. Uma das formas de enfrentar essas questões é desenvolver 

14 Monitores pouco habilidosos ou atividades mal planejadas (por exemplo, pouco participativas ou 
sem vínculo com o tema do programa) podem contribuir para o afastamento dos jovens dos objetivos 
do programa, e esses estudantes poderiam passar a frequentá-lo apenas como um espaço de lazer/
sociabilidade.
15 Esse problema também pode ocorrer, em menor escala, em cidades médias ou grandes que optam 
por desenvolver atividades de formação nas escolas, constituindo diferentes grupos, que trabalham 
de forma separada a maior parte do seu tempo.
16 Não são apenas pesquisadores profissionais que sabem disso. Todos têm essa experiência. Quem 
nunca se deparou com o acesso a uma informação, opinião, crítica ou sugestão que não é falada no 
momento do debate que é aberto para esse fim, mas é revelada ou confidenciada como um segredo 
antes da atividade, como mensagem privada do WhatsApp, em conversa particular no intervalo 
para o cafezinho? Com os jovens acontece a mesma coisa. Por isso é importante, sempre, ter uma 
observação atenta.
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atividades lúdicas de integração entre os diversos grupos, por meio de 
dinâmicas que possibilitem a participação de todos, da maneira mais 
equitativa e inclusiva possível. Também devem ser incluídas estraté-
gias que produzam a mistura dos jovens de diferentes localidades, pos-
sibilitando a configuração de novos arranjos grupais que rompam, pelo 
menos parcialmente, com lógicas identitárias e territoriais existentes 
(minha escola, meu bairro, meu município). Dinâmicas de dramatiza-
ção, encenação de esquetes teatrais, gincanas e jogos colaborativos 
podem ser utilizados para esse fim.

c) Comportamento e atitude dos monitores

Coordenadores e monitores do PJ Minas são figuras centrais na ges-
tão, no planejamento e na implementação de atividades de formação. 
Os coordenadores, em geral, são responsáveis pelo estabelecimento 
de parcerias estratégicas com o Poder Executivo e com outras insti-
tuições (universidades, superintendências de ensino, ONGs, etc.), pelo 
contato com diretores e professores de escolas para que eles apresen-
tem o programa aos estudantes, pelo estabelecimento de parcerias 
internas, pela demanda e negociação de recursos nas casas legislativas 
para viabilização das atividades, pela elaboração de estratégias para 
a aproximação e o envolvimento de políticos locais com as atividades 
previstas, pelo alinhamento e orientação do processo de formação dos 
monitores e pela representação do programa perante as coordenações 
regionais e estadual. Aos monitores compete o planejamento, a execu-
ção e a avaliação de atividades de formação que estejam alinhadas ao 
tema, aos objetivos e aos princípios do PJ Minas e que sejam compatí-
veis com o calendário geral de cada edição, assim como a realização de 
registros e relatórios das atividades desenvolvidas.

Em muitos municípios, coordenadores têm assumido a função de mo-
nitores, acumulando os papéis de gestão e de formação. Em outras 
localidades, coordenadores têm estabelecido parcerias formais ou 
informais com pessoas físicas ou jurídicas que assumem, parcial ou 
integralmente, o desenvolvimento das atividades de formação dos jo-
vens, cabendo aos coordenadores o compromisso de produzir os ali-
nhamentos entre os diferentes atores para que o processo formativo 
tenha uma coerência e uma organicidade mínimas.

Pensando nos desafios ligados ao papel dos monitores (sejam eles as-
sumidos por coordenadores, parceiros, instituições ou monitores sele-
cionados e formados para esse fim), são pontos críticos, para a sua boa 
atuação, a sua própria formação pessoal e a maneira como se compor-
tam durante a condução das atividades.

É muito difícil trabalhar a formação de grupos de jovens se o próprio 
monitor não está formado para conduzir esse processo. A formação 
dos monitores engloba, além do conhecimento básico sobre os obje-
tivos, a metodologia, os princípios e as regras do Parlamento Jovem 
de Minas, algum entendimento sobre os temas que são debatidos em 
cada edição e sobre a maneira de construir e desenvolver atividades 
com grupos de jovens que podem apresentar perfis variados e dinâ-
micas de funcionamento próprios. Um monitor não precisa ser espe-
cialista em política, cidadania, democracia, participação e organização 
do Estado brasileiro, mas deve conhecer o mínimo sobre esses temas 



24

para poder planejar e orientar processos formativos mais abertos, par-
ticipativos e flexíveis. O mesmo é válido para o tema e os subtemas de 
cada edição. Isso significa que os monitores devem se esforçar para 
acessar e estudar pelo menos os materiais de formação que são dis-
ponibilizados a cada edição pela coordenação estadual. Trocar experi-
ências e acompanhar atividades de formação desenvolvidas em outros 
municípios é uma forma mais dinâmica e rápida de aprendizagem.

Outro ponto importante se refere à atitude e ao comportamento dos 
monitores. Como já dito anteriormente, em processos de formação 
com o emprego de metodologias ativas os monitores assumem o papel 
de tutores/orientadores do processo de aprendizagem. Para isso, de-
vem saber observar, se expressar, dialogar e interagir de forma não vio-
lenta. Ou seja, devem saber se aproximar dos grupos, conquistar a sua 
confiança e o seu respeito não pela posição que ocupam no programa, 
mas como reflexo do cuidado com o qual constroem as relações com 
todos os participantes. Saber falar, utilizar o vocabulário correto, se 
posicionar em situações de conflito, impor limites quando necessário 
para preservar a integridade do grupo e, ao mesmo tempo, se mostrar 
aberto ao diálogo, interessado, disponível e cuidadoso com as dificul-
dades e histórias de vida de cada um.

Como estamos lidando com jovens de diferentes origens e grupos so-
ciais, em processo de formação, em um estágio da vida importante 
para a consolidação das suas identidades e autonomias, em um con-
texto social marcado por muitas cobranças e incertezas, esse talvez 
seja um dos desafios mais complicados. A construção e a manutenção 
desses laços sociais envolvem grande investimento emocional, afetivo 
e de tempo, e traz consigo grandes responsabilidades, que ultrapas-
sam as atribuições e os objetivos mais gerais traçados pelo programa.

5 – oficinas pedagógicas

Os autores Bernardo Toro e Nísia Werneck defendem que “mobilizar é 
convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob 
interpretação e sentido também compartilhados”. Compreendendo 
que são diversas as realidades em cada um dos municípios mineiros, 
poderíamos nos questionar como construir sentidos compartilhados 
entre os jovens participantes do PJ Minas.

A proposta, neste item, é discutirmos sobre o uso das oficinas como 
ferramenta que permite a formação e a participação dos jovens no 
âmbito do programa. Entendemos que as oficinas possibilitam traba-
lhar as potencialidades dos temas de cada edição anual, bem como fo-
mentam a autonomia dos jovens inseridos no PJ Minas, seja na relação 
com os demais membros do grupo, seja na relação com as instituições 
locais responsáveis pelo programa ou parceiras dele.

Considerando que estamos falando de ações vinculadas a um progra-
ma de formação “pela e para a política”, o fomento a processos de 
autonomia e protagonismo é muito importante. Mais do que etapas 
estabelecidas na metodologia do PJ Minas, vislumbra-se que a reali-
zação das oficinas possa ser um espaço potencial para a formação de 
jovens para o exercício da cidadania.

Na perspectiva de Afonso (2010), a oficina caracteriza-se por ser:
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Um trabalho estruturado com grupos, independentemen-
te do número de encontros, sendo focalizado em torno de 
uma questão central que o grupo se propõe a elaborar, em 
um contexto social. A elaboração que se busca na Oficina 
não se restringe a uma reflexão racional, mas envolve os su-
jeitos de maneira integral, formas de pensar, sentir e agir 
(AFONSO, 2010, p. 9).

Por se tratar de um processo participativo, as oficinas exigem uma 
postura de colaboração entre os membros do grupo. Baseiam-se na 
concepção de que a aprendizagem está atrelada à participação efetiva 
dos jovens nas discussões. Do ponto de vista dos participantes, o que 
se espera é o fomento ao protagonismo e à autonomia. Na perspectiva 
de quem está com a responsabilidade pela condução/mediação dos 
trabalhos – que, no PJ Minas, é denominado genericamente como mo-
nitor –, o que se espera é uma postura mais dialética. Quem conduz 
não é o centro das atenções, devendo ser um mediador do processo 
que permite a construção coletiva dos saberes. Trata-se de uma atua-
ção difícil, é verdade. Como todos nós fomos formados, em maior ou 
menor escala, em instituições que empregaram modelos tradicionais 
de ensino, a nossa tendência é repetir esses modelos por segurança, já 
que são pouco flexíveis, participativos e inovadores.

Entendemos que a construção coletiva não é um processo simples e 
linear. Pressupõe relações mais transversais, em contraposição a um 
modelo hierarquizado cujo condutor da atividade é aquele que detém 
o saber. Demanda a observação e o respeito às múltiplas vivências do 
grupo, de forma a criar condições para que os jovens possam compar-
tilhar opiniões diferentes sobre um determinado assunto, bem como 
apresentar suas experiências cotidianas.

Por ser um processo dinâmico, entende-se que a aprendizagem está 
atrelada ao fomento dos questionamentos dos jovens, ao levantamen-
to e à identificação de situações ou problemas e à indicação de possí-
veis saídas para os conflitos observados. É por isso que, nesse tipo de 
atividade, assim como em outras metodologias participativas, não é 
absurdo afirmar que o processo de aprendizagem envolve tanto estu-
dantes quanto monitores e coordenadores que estão mais próximos 
da execução das atividades formativas.

As oficinas poderão ser utilizadas em diferentes fases do PJ Minas: em 
atividades para a sua apresentação e o acolhimento dos jovens, nas 
etapas formativas iniciais, na fase de diagnóstico das situações afetas 
ao tema no âmbito do município e nos desdobramentos do diagnósti-
co, na construção das propostas a serem discutidas nas plenárias e na 
elaboração dos documentos finais aprovados em cada plenária.

Por se tratar de uma metodologia ativa, o esperado é que as oficinas 
possam valorizar a participação dos jovens por meio de ações que 
lhes permitam o exercício do protagonismo e da colaboração uns com 
os outros, interagindo com grupos e instituições locais no município, 
construindo estratégias, relacionando-as com o cotidiano e repensan-
do-as. A postura do coordenador ou do monitor de cada oficina deve 
ser a de mediador, aquele que facilita a circulação dos saberes de to-
dos do grupo, capturando e dando voz às diferentes expressões dentro 
dele. Uma postura defendida por Paulo Freire (2013), que pode tradu-
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zida como uma horizontalidade das relações sociais e uma suspensão 
das desigualdades de poder entre os participantes.

Com o uso das oficinas, espera-se a aproximação entre a teoria e a prá-
tica na observação, na análise e na resolução de problemas ligados ao 
cotidiano dos jovens. Espera-se que as oficinas sejam realizadas com ins-
trumentos e linguagens atrativos a eles, de modo a construírem proces-
sos que possibilitem a expressão e a manifestação efetiva desses jovens. 
Para Paulo Freire (2013, p. 105),

“ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro 
lado, ninguém amadurece de repente, aos vinte e cinco 
anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A auto-
nomia enquanto amadurecimento do ser para si, é proces-
so, é vir a ser”.

Antecedem a realização das oficinas a definição do tema e o planeja-
mento da atividade, que deverá levar em consideração os objetivos a 
serem alcançados, o perfil do público com o qual se trabalhará, os re-
cursos materiais e humanos para suporte às ações propostas, o tempo 
e a pertinência da temática a ser discutida.

Considerando a diversidade dos grupos, bem como os recursos huma-
nos e materiais que cada uma das equipes possui, pode-se optar por 
técnicas que trabalhem o uso de material e linguagens diversos: téc-
nicas de colagem, recursos audiovisuais, documentários/músicas que 
sensibilizem os jovens para a temática, exploração das mídias digitais, 
visitas guiadas, realização de pequenas entrevistas, elementos diver-
sos que sejam atrativos e possam permear o processo de discussão e 
aprendizagem do grupo.

A literatura que aborda a realização das oficinas pedagógicas apresen-
ta uma razoável diversidade na forma de estruturá-las, mas podemos 
pensá-las a partir de etapas que seriam comuns, conforme esquemati-
zação apresentada na figura 3.

Figura 3:Etapas de uma oficina pedagógica

Fonte: Os autores

Na etapa de aquecimento, acontece a apresentação dos participantes 
e do mediador. Nesse momento, poderá ser realizada uma atividade 
de integração do grupo que permita o acolhimento dos membros e 
o seu entrosamento. Considerando a realização contínua das oficinas 
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por certo período (acima de um ou dois meses), para um mesmo gru-
po, esse momento inicial poderá ser utilizado como uma reflexão in-
trodutória sobre os conhecimentos do grupo a respeito do tema a ser 
discutido na oficina. Esse pode ser um momento importante para a 
preparação do grupo para a atividade do dia, sensibilizando-o. Tam-
bém é um período necessário para que os jovens se centrem no espa-
ço, no monitor e na atividade que será iniciada, “desligando-se” aos 
poucos dos acontecimentos e das situações que precederam o início 
da oficina.

O segundo momento, a reflexão, busca apresentar aos participantes 
a temática a ser desenvolvida, estabelecendo suas conexões com a 
realidade de cada indivíduo, com o grupo, com o contexto familiar e 
escolar, com o lugar onde moram (bairro/distrito/cidade), podendo 
expandir para escalas maiores, como a da região ou a do Estado. Nes-
sa etapa, é importante que os jovens tenham a possibilidade de assi-
milação da temática e consigam refletir sobre ela. Em uma condução 
dialética do processo, os participantes poderão expor opiniões, apre-
sentar exemplos vividos no cotidiano, criar situações que representem 
a realidade. Como forma de otimizar a atividade, o grupo pode ser 
organizado em grupos de trabalho menores. A aprendizagem é resul-
tante da interação entre os membros do grupo, e entre estes e o faci-
litador da oficina. Para tanto, a indicação é que se explore os recursos 
disponíveis para o grupo, que se deem vozes às opiniões e à criativida-
de dos jovens. Após a discussão coletiva, é importante sistematizar as 
opiniões, ou seja, organizar com os jovens os pontos de convergência 
e divergência, e criar conexões possíveis com outras realidades. Nesse 
processo, os jovens podem ser orientados a registrar as suas reflexões 
em “produtos” específicos: cartas, cartazes, esquemas, desenhos etc. 
A partir dessas conexões, o grupo poderá propor novos temas a se-
rem discutidos, ações a serem construídas para o próximo encontro e 
encaminhamentos que permitam o protagonismo juvenil, tais como: 
realização de pesquisa com membros da família ou da comunidade es-
colar, pesquisa de músicas ou outros produtos culturais que retratem/
ilustrem a situação discutida, realização de entrevistas com membros 
relevantes da comunidade local (nesse caso, é importante auxiliar na 
estruturação de um roteiro junto com os jovens), etc.

A socialização é uma etapa em que diferentes grupos de trabalho po-
derão compartilhar os resultados produzidos na etapa anterior, de re-
flexão. Dependendo de como foi organizada a produção das análises, 
os debates e os produtos gerados pelo grupo, é interessante o monitor 
criar oportunidades para que todos possam apresentar e explicar suas 
produções e ouvir sugestões, críticas e elogios dos presentes.

O encerramento é o momento de avaliação da atividade com o gru-
po. Discutem-se os aprendizados e as construções realizadas no en-
contro. Para a atividade avaliativa, podem ser utilizadas diferentes 
estratégias: rodas de conversa rápidas, utilização de questionário ou 
formulário de avaliação com campos abertos para registro dos pon-
tos positivos e negativos da atividade, gravação de pequenos depoi-
mentos ou a escrita de um painel (em quadro branco ou cartolina) 
com os pontos de destaque da atividade. Ao final da oficina, podem-
se reafirmar combinados importantes e reforçar a data e o tema das 
próximas atividades.
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A seguir, apresentamos um exemplo de oficina pedagógica que foi ela-
borada para a edição 2019 do PJ Minas, com o tema “Discriminação 
étnico-racial”. A atividade foi desenhada para ser utilizada como “porta 
de entrada” para o tema, ou seja, como a primeira ou uma das primei-
ras a ser desenvolvida com o grupo.

Exemplo de oficina pedagógica elaborada para o Parlamento jovem de 
Minas

atividade 1: a discriminação e o preconceito nosso de cada dia

Objetivo: Sensibilizar os jovens quanto à relevância do tema do Parlamento 
Jovem de Minas 2019, a partir da discussão de notícias divulgadas em alguns 
veículos de comunicação sobre casos de preconceito de origem étnica e racial.

duração: aproximadamente 1 hora e 40 minutos.

Materiais:

• notícias diversas impressas (três sugestões em materiais complementares);
• letra impressa da música “Somos todos iguais”;
• lápis ou canetas;
• papéis em branco;
• equipamento de som ou multimídia.

Passo a passo:

1. sensibilização e preparação (10 minutos): Essa oficina pode ser uma boa 
estratégia para iniciar uma aproximação com o tema do programa. O espaço 
da atividade deverá ter som ambiente ou projeção de clipes de músicas que 
remetam ao tema geral do PJ Minas: discriminação, preconceitos, desigualdades 
de origem étnico-racial, tais como:

•	 Identidade (samba, 1999) – Jorge Aragão;
•	 Sá Rainha (MPB, 1999) – Maurício Tizumba;
•	 Olhos coloridos (música soul, 1982) – Sandra de Sá;
•	 A carne (MPB, 2002) – Elza Soares.

Informar aos participantes sobre os objetivos da atividade e como será a sua 
dinâmica: a) organização de grupos de leitura (de três a oito pessoas) e discussão 
de pequenos textos que relatam exemplos de preconceito e discriminação 
étnico-raciais; b) leitura, discussão e elaboração, nos grupos, de uma pequena 
síntese do texto lido e da discussão produzida no grupo para apresentação e 
debate coletivo. Informar que, para a etapa de leitura, discussão e elaboração do 
texto, será dado um tempo de até 30 minutos.

2. Leitura, discussão e elaboração de texto em grupos (30 minutos): Distribuir 
cópias de textos, aos grupos de trabalho, que relatem casos de preconceito/
discriminação contra grupos diversos: negros, estrangeiros, judeus, indígenas, 
ciganos, etc. (há sugestão de três textos em “materiais de apoio” sobre negros, 
ciganos e indígenas). Se não for possível selecionar um tipo de texto diferente 
para cada grupo, é permitido trabalhar com textos repetidos desde que haja 
pelo menos três textos diferentes – uma forma de diversificar o debate. Oriente 
para que cada grupo escolha um “relator”, um jovem que será referência 
para organizar o trabalho e apresentar o texto que será elaborado. Distribuir 
lápis/canetas e papéis. Orientar o(s) monitor(es) da atividade a visitar(em) os 
grupos para observar os trabalhos e esclarecer as possíveis dúvidas, tomando o 
cuidado para não induzir as interpretações ou opiniões que serão produzidas. 
O texto que será produzido não precisa ser muito elaborado, nem uma versão 
final, já que não será recolhido ou avaliado. Ele pode ser no formato de tópicos 
ou notas. Seu objetivo é orientar o relator durante a sua exposição. Nesse 
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tipo de atividade, é comum que haja grupos de trabalho mais rápidos do que 
outros. Essa diferença deverá ser observada e administrada pelo(s) monitor(es) 
para evitar dispersões dos demais participantes. A sugestão é que se oriente 
os grupos que encerrarem antes do tempo previsto a revisarem o texto e a 
retomarem pontos que tenham ficado pouco desenvolvidos. Também deve-se 
orientar os grupos que estiverem um pouco atrasados a simplificar a elaboração 
do texto.

3. socialização e debate (40 minutos): Encerrado o prazo dos trabalhos em grupos, 
peça que os relatores exponham uma síntese do texto recebido pelo seu grupo e 
dos pontos mais importantes discutidos. Caso outros grupos tenham trabalhado 
com o mesmo texto, pode ser interessante pedir que um grupo (à escolha deles) 
faça a exposição inicial e que os demais façam apenas complementações e 
observações que considerarem necessárias, na sequência. A depender do número 
de grupos, combine um tempo de apresentação de três a cinco minutos, para que 
haja um bom tempo para o debate coletivo. Faça comentários e tente fomentar 
a reflexão sobre o tema, articulando as apresentações feitas, ressaltando a sua 
complexidade e urgência. Se possível, registre os pontos mais interessantes da 
fala para documentação e registro posterior da atividade. Esse registro também 
poderá auxiliá-lo a pensar em temas e dinâmicas interessantes de trabalho para 
os subtemas.

4. encerramento (20 minutos): Para o encerramento da atividade, colocar 
a música Racismo é burrice (cerca de cinco minutos de duração), de Gabriel o 
Pensador. Distribua letras impressas para o grupo poder acompanhar e observar 
a riqueza da letra. Ao final, estimule os jovens a relatarem sobre os pontos mais 
interessantes da atividade do dia e das aprendizagens construídas. Pode ser uma 
boa oportunidade para divulgar o documento-base do PJ Minas, com o texto 
sobre o tema e os subtemas do programa.

Fonte: Caderno de Atividades – Parlamento Jovem de Minas (2019)

Processos participativos de ensino e aprendizagem, tal como o exem-
plificado acima, implicam maior carga de trabalho e responsabilida-
des por parte da equipe que ficará responsável por planejar, testar, 
implementar e avaliar as atividades. Também são metodologias que 
apresentam um razoável grau de imprevisibilidade, exatamente por 
permitirem a participação de grupos de pessoas; por isso, são proces-
sos sempre dinâmicos e imprevisíveis do ponto de vista de seus des-
dobramentos.

6 – Considerações finais

Buscamos com esse pequeno texto contribuir para a sensibilização e 
a formação sobre metodologias ativas, particularmente o emprego de 
oficinas pedagógicas, para a formação política de jovens participantes 
do Parlamento Jovem de Minas.

A formação política de jovens orientada para o fortalecimento da de-
mocracia e da cidadania em realidades como as do nosso país exigem 
mais do que conhecimento técnico e recursos financeiros e humanos 
para a sua implementação. Demandam compromisso e perseverança, 
já que mudanças de valores, mentalidades e comportamentos, como 
as que são esperadas dos participantes do programa, ocorrem lenta-
mente. Além disso, o trabalho em rede que vem sendo construído, o 
qual permite a adesão contínua de novos parceiros e a disseminação 
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de seus valores, metodologias e conhecimentos, também demanda 
um tempo maior de aprendizagem institucional.

As metodologias ativas são importantes ferramentas nesse processo 
de transformação. Acreditamos que o seu emprego pode contribuir 
também para outros processos formativos que extrapolam o público
-alvo do PJ Minas, em outras iniciativas promovidas pelas câmaras mu-
nicipais parceiras desse programa, tanto para seus públicos internos 
quanto para seus públicos externos.

A literatura técnica sobre esse tema é consideravelmente vasta, e o 
nosso país é rico na experimentação bem-sucedida dessas formas ati-
vas de ensino e aprendizagem, para os mais variados públicos e con-
textos sociais. Esperamos que a leitura desse pequeno texto tenha 
contribuído, de alguma forma, para que essas metodologias conquis-
tem novos públicos e possam ser experimentadas e testadas de forma 
criativa.
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