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RESUMO

“ Diálogos Acadêmicos em Política e Cidadania” tem por objetivo principal debater com a
comunidade local a importância da política na constituição de nossa sociedade,
instigandoos a pensar criticamente e mostrando a importância da participação de todos,
enquanto cidadãos, para a formação e transformação políticosocial de todas as
comunidades, de forma justa e tolerante.

INTRODUÇÃO
Refletir as situações políticas que envolvem todos dentro de suas comunidades e fora
delas também, é um fator de extrema importância para uma constituição enquanto
cidadãos atentos para com os nossos direitos, pois com uma inserção das pessoas neste
contexto políticosocial de forma clara e objetiva é que poderemos caminhar rumo a uma
estabilidade social

DESENVOLVIMENTO
Esse trabalho foi pensado tanto no lado pedagógico com relação a trabalhos em um
contexto de sala de aula, com debates, reflexões, criticas e pensamentos coletivos para a
partir destes momentos, tentarmos sensibilizar o lado comunitário dimensionandoo para

todas as questões políticas existentes em nosso contexto local e nacional e assim
instigandoos a pensar estas questões de forma prática, ou seja, de como poderemos
trabalhalas e entendelas em nosso dia a dia como cidadãos políticos que somos. Esta
oficina trabalha com pessoas a partir dos 13 anos sem limite máximo de idade onde a
maior parte dos alunos fazem parte da rede pública de ensino.

RESULTADOS

Esperase que, com estas questões políticas trazidas à tona, as pessoas comecem a
enxergar a importância destas discussões serem feitas de forma clara e aberta e que
política é muito mais do que nós vemos na mídia televisiva, ela faz parte parte de nossa
vida desde o nosso nascimento até nossa morte tendo uma relação estreita com os
cidadãos durante todos os momentos de nossa vida.
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