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DADOS DA INSTITUIÇÃO 

A Escola Estadual Maria Constança Barros Machado – MCBM, foi funda em 

1954, com o objetivo de atender aos alunos que trabalhavam durante o dia e 

não tinham condições de pagar mensalidade. Situada no município de Campo 

Grande MS, patrimônio tombado, projetada pelo Arquiteto OSCAR NIEMEYER, 

atende comunidades diversas. Desde 2017, foi implantado o ENSINO MÉDIO 

INTEGRAL, e denominada de ESCOLA DA AUTORIA, a Escola conta com 

aproximadamente 300 alunos. 

 

JUSTIFICATIVA 

A efetivação dos direitos engendra uma sequência contínua de 

empoderamento e mecanismos de proteção. O empoderamento social 

corrobora com os processos de transformações nas relações entre os 

indivíduos em todas as esferas da sociedade. 

Assim sendo, a Escola da Autoria Maria Constança Barros Machado 

promoverá uma blitz educativa pelo despertar da consciência social, palestras 

e debates, esta proposta coloca-se também como um instrumento de 

empoderamento social à disposição dos que, tendo consciência social se 

colocam na luta pelos direitos individuais e coletivos. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, são fundamentos do nosso 

Estado democrático de Direito: “a soberania, a cidadania, a dignidade da 

pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 

pluralismo político” (BRASIL, 2015, art. 1°). Em consonância com a carta 

magna de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases (n.9.934/96), que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, entende que a educação deve 

vincular-se ao mundo do trabalho e da prática social, tendo “por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania” (BRASIL, 2015, art. 2°).  

De acordo com essa linha teórica, o objetivo comum, tanto na LDB como no 

PCN´S, é papel da educação preparar os indivíduos para o exercício pleno da 

cidadania vinculada ao mundo da vida e da realidade social, pois: 



Homens e mulheres não nascem como o conhecimento das 
leis, direitos e dos deveres da cidadania, o que pressupõe um 
longo processo de socialização e de escolarização (RIBEIRO, 
2002, p.124).  

Os conteúdos escolares devem estar em consonância com as questões sociais 

que marcam cada momento histórico, fazendo com que os saberes 

desenvolvidos e construídos em sala de aula são elementos formadores e 

colaboradores para o desenvolvimento da socialização e exercício da 

cidadania.  

O desenvolvimento da escola da autoria pressupõe um processo dinâmico 

organizado com base na participação, na aprendizagem, em uma matriz 

transdisciplinar e uma “heterogeneidade institucional” que favoreça a prática 

educativa promotora da aprendizagem, da participação social e do 

protagonismo.  

Neste sentido, conhecimento científico não é meramente reflexo de processo 

cognitivo disciplinar, mas também resultado de práticas sociais. Que passa 

pela compreensão da sociedade e seus processos históricos, necessária para 

prospectar tendências, horizontes, identificar lugar e posição no mundo.  

Relações de aprendizagem identitárias com as ciências, com o ambiente 

escolar e o desenvolvimento da consciência pública sobre direitos, cidadania, 

democracia, educação, meio-ambiente, saúde e projetos societais, cuja 

concatenação desses elementos estimule a participação social e a produção de 

conhecimentos, ao mesmo tempo, ativo e reativo ante a realidade externa e 

interna do sujeito. 

É importante tratar da cidadania a partir de uma atitude de valorização da 

solidariedade como principio ético, como fonte de fortalecimento recíproco, de 

respeito mútuo a pluralidade cultural e aos Direitos Humanos, oferecendo às 

crianças e aos adolescentes meios para compreender que todos têm direitos 

de cidadania, independente de raça, cor, sexo, etnia. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 



Estimular o debate de temas pertinentes à questão da cidadania e da 

consciência social para a fomentação de novos posicionamentos sociais, 

culturais e políticos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Apropriar de conceitos relacionados com as relações sociais atuais; 

Apreender diferentes momentos da histórica democrática e sua importância 

para a construção de uma sociedade igualitária; 

Contextualizar o conceito de território e suas implicações no ato da cidadania; 

Compreender a importância do valor da democracia e a ética do bem estar 

social; 

Produzir e elaborar textos científicos a fim de investigar e problematizar as 

questões sociais, culturais e políticas da atualidade. 

 

METODOLOGIA 

O evento “Despertar da Consciência Social e Direitos Humanos” é um 

intercambio cognitivo entre acadêmicos dos cursos: Filosofia, História, 

Geografia e Ciências Sociais e seus Professores e os estudantes do ensino 

médio da Escola da Autoria Maria Constança Barros Machado e seus 

professores de Ciências Humanas e Linguagens. 

O evento terá inicio com o acolhimento dos alunos para com os acadêmicos 

promovendo um momento de interação e autoconhecimento entre os 

participantes, em seguida se forma a mesa de abertura do evento para 

destacar a importância do mesmo, após a solenidade o Prof. Dr José Paulo 

Gutierrez proferirá a Palestra de Abertura.  

Após esse ato dar-se-á início as tertúlias de intercâmbios cognitivos que serão 

organizados por salas temáticas “transepistêmicas” conforme o cronograma 

formados por: 10 acadêmicos dos cursos de graduação, formando assim salas 

“transepistêmicas”, um discurso transdisciplinar sobre as temáticas 



desenvolvidas no evento, que desenvolverão atividades de debate e produção 

de textos científicos com 20 alunos do ensino médio. 

Como atividade prática iremos realizar duas blitz de Direitos Humanos na 

Avenida Orla Morena e outra na Avenida Marechal Rondon, sendo divididas em 

dois turnos: matutino e vespertino. 

RECURSOS MATERIAIS 

1.000 adesivos com o lema do Projeto “Despertar da Consciência Social” 

PARCEIROS 

UFMS: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

IDHMS: Instituto de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul 

RED ALEC: Réseau international Amérique Latine Afrique Europe Caraïbes 
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DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS- MCBM  

PROGRAMAÇÃO - 25 DE OUTUBRO DE 2017 (quarta-feira) 

  

07:30 – Acolhida aos acadêmicos e alunos (credenciamento - 2°C) 



08:00 – Abertura do Evento – Composição da mesa-  

Professores: Daniel (Diretor), Mário (Coordenador Geral), Getúlio e  Beto 

08:20 – Palestra: Prof. Dr. José Nascimento – A importância dos Direitos 
Humanos na Escola Pública. 

08:40 – Palestra: Prof. Dr. Antônio Hilário Aguilera Urquiza – A realidade dos 
povos indígenas sul-mato-grossense. 

09:40 -  Café da Manhã 

09:50  Debates – Intercâmbios Cognitivos  

10:50 – Blitz Educativa – Distribuição de Adesivos e Materiais 

11:50 – Almoço  

13:30 – Palestra: Prof. Dr. José Paulo Gutierrez – Direitos Humanos e sua 
relação com a consciência política e social. 

14:30 – Palestra: Profª. Dra. Dominique Gay-Sylvestre (França/México) – 
Violência contra a Mulher.  Mediador: Prof. Dr. Daniel Estevão Miranda. 

15:30 – Intervalo  

15:40 – Produção de Textos pelos alunos – Salas de Intercâmbios Cognitivos  

16:40 – Encerramento com show Musical 

 

SALAS TEMÁTICAS “TRANSEPISTÊMICAS” 

Sala 01 – Movimento LGBT   

QUESTIONAMENTOS:  

Qual a importância do movimento LGBT para a sociedade? 

As matrizes de relacionamentos binárias problematizadas por novas formas de 

relacionamentos de gênero e sexualidade instituíram um conceito novo de se 

relacionar, discuta as novas formas de identidade e sexualidade nas relações sociais. 

Sala 02 – Questões Indígenas no Mato Grosso do Sul 

QUESTIONAMENTOS  



Territórios, Sangue e Direitos: Povos Indígenas e a luta por seus tekohas (Terra). Link: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141994000100016 

Sala 03 – Empoderamento da Mulher 

QUESTIONAMENTOS  

Mulheres para além do papel de sexo e gênero.  

Sala 04 – Movimento Negro 

QUESTIONAMENTOS  

A trajetória de luta por direitos. 

Link: http://www.cdn.ueg.br/arquivos/ipora/conteudoN/975/CE_2012_27.pdf 

Sala 05 – Reforma Política  

QUESTIONAMENTOS  

Reforma Política para quem? Para acomodação das velhas oligarquias ou 

fortalecimento da democracia? 

Sala 06 – Polarização ideológica e a cyberpolítca 

QUESTIONAMENTOS  

O leviatã da cyberpolítica? Monstros ou humanos? 

Link https://www.cartacapital.com.br/revista/960/polarizacao-ideologica 

Sala 07 – Desigualdade Social 

QUESTIONAMENTOS  

Desigualdade social: Brasil um país para todos. È para todos mesmo? Os direitos 

sociais do Artigo 6° da CF 1988 estão assegurados? 

Link:   https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/21/politica/1490112229_963711.html 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1922435-brasil-nao-cresce-se-nao-

reduzir-sua-desigualdade-diz-thomas-piketty.shtml 

Sala 08 – Pensamento Crítico 

QUESTIONAMENTOS  

http://www.cdn.ueg.br/arquivos/ipora/conteudoN/975/CE_2012_27.pdf
https://www.cartacapital.com.br/revista/960/polarizacao-ideologica
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1922435-brasil-nao-cresce-se-nao-reduzir-sua-desigualdade-diz-thomas-piketty.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/09/1922435-brasil-nao-cresce-se-nao-reduzir-sua-desigualdade-diz-thomas-piketty.shtml


Pensar e questionar se tornaram formas perigosas de interagir socialmente. 

Link: 

http://www.fatece.edu.br/arquivos/arquivos%20revistas/perspectiva/volume2/4.pdf 

Sala 09 – A sociologia da Violência e a Sociedade do medo 

QUESTIONAMENTOS  

Estado x violência, Controle Social, democracia sem povo, negações de direitos. 

Como curar o medo? Democracia emancipadora ou mantedora da ordem? 

 

CONTATOS: 

67-999885342 

992271610 

E-MAIL: 

Getúlio de Lima:  miostilima@gmail.com 

Adalberto Nunes: adaulbakid@hotmail.com 
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