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Essa Oficina sobre educação política e participação 
cidadã foi elaborada pelos Jovens Profissionais 
Desenvolvimento da Sociedade Global com o objetivo 
de capacitar e promover a reflexão dos cidadãos para 
a participação social na cidade de Curitiba.

Nesse material, você encontrará instruções para 
aplicação dessa oficina e esperamos que você fique à 
vontade para fazer a adaptação e aplicação no local 
que quiser.

A Oficina é recomendada para cidadãos em geral, 
portando uma metodologia que pode ser usada em 
ambientes diferenciados. Você irá notar que essa 
metodologia abusa de dinâmicas repletas de 
interatividade à todo momento!

Para tanto, é necessário apenas uma sala com projetor 
de slides. Sugerimos que seja aplicada para um 
número de 10 a 30 pessoas.



Sugerimos uma maneira divertida de 
organização inicial do evento à partir do 
uso de post its ou papéis coloridos como 
crachás. 

Assim, podemos distribuir cores diferentes 
de crachás para os participantes e mais 
tarde usaremos essas cores para formar os 
grupos! Isso fará parte de uma dinâmica. 

Procure dar cores diferentes de crachás 
para participantes que chegarem juntos, 
vamos convidá-los a conhecer novas 
pessoas e sair da sua zona de conforto!

Recepção

Vamos lá!



Abertura

 Cumprimentar público e apresentar equipe.

Introdução ao tema da oficina: Política na nossa cidade. 
Tempo estimado/sugerido: 5min

É hora de inspirar nossos participantes! Para isso, fale um pouco 
sobre a importância da participação popular na política da sua 
cidade. Temos o poder de decisão e precisamos assumir essa 
responsabilidade, cobrar nossos direitos e acompanhar de perto o 
que acontece com nossa sociedade! A boa democracia só acontece 
quando o cidadão assume as rédeas do poder público e os 
mecanismos de participação funcionam bem. Utilizar algumas 
perguntas para provocar a reflexão, conforme slides à seguir.



• O propósito dessa oficina é aproximar 

você da política e tornar possível que 

você se sinta parte importante do 

cenário político e possa criar soluções e 

participar . 

• Nós da Sociedade Global somos jovens 

estudando democracia e esse é o 

resultado de um trabalho que fizemos 

em parceria com cidadãos como você. 

Sobre essa oficina



Você já ouviu falar 
de ferramentas 

para a Participação 
Social? 

Você sabe o que 
é Democracia 
Participativa?

Você sabe o que é 
o Plano Diretor de 
Curitiba? 

Quem são os 
vereadores da 
sua cidade? 

Como você se 
comunica com 
a Prefeitura? 

Como avaliar a 
gestão 

administrativa da 
sua cidade? 

Política na nossa cidade



Abertura

Recomendações. Tempo estimado: 3min

Antes de iniciar, para a boa fluidez da Oficina, é importante convidar e 
incentivar todos à dialogar, ressaltando as diferenças entre um DIÁLOGO 
e DEBATE, segundo imagem a seguir:

DIÁLOGO DEBATE OU DISCUSSÃO



Quebra Gelo

É hora de deixar todo mundo mais à vontade! Primeiro, propor para os participantes

que sentem com pessoas que tenham o crachá de mesma cor que o seu. Orientar que

os participantes se apresentem nos seus respectivos grupos, dizendo nome, profissão e

contando uma história pessoal sobre sua participação na política da sua cidade ou

como exerce papel de cidadão. Explicar que pode ser algo simples, exemplificar:

participa de associação de moradores, clube de mães, já foi a uma audiência pública,

voto consciente...

Atividade Inicial. Tempo estimado: 10min

Comentar que caso a pessoa não se lembrar de
nenhuma história ou achar que não fez nada, não é
demérito algum ou motivo para que ela se sinta mal.
Será o ponto de partida para a reflexão da oficina!



Política: o que tenho com isso?

Apresentação oral sobre participação cidadã. Tempo estimado: 15min

Agora é hora de trazer o conteúdo! É importante que
seja feito de maneira bem clara e simplificada, para
não tornar a apresentação cansativa!
Explicar como funciona a administração da cidade de
maneira simples (três poderes e suas funções). Citar o
acontecimento da perda de senso de pertencimento
por parte dos cidadãos, tendência a responsabilizar o
governo, mas mostrar que cada um tem seus deveres
como cidadão e pode fazer a diferença! Para isso,
existem muitos meios para participar e reivindicar seus
direitos. Falar sobre o cenário político na cidade de
Curitiba seguindo próximos slides.



Política: o que tenho com isso?

Princípios da Governança Democrática:

Vídeo Tribunal de contas da União: Governança Pública: entenda o
que é https://www.youtube.com/watch?v=kGYdT1mJ-0c

Liderança 
Ética

Escuta 
Ativa

Planejamento
Objetivos e 
Indicadores 

bem definidos

Prestação de 
contas

Transparência Participação

https://www.youtube.com/watch?v=kGYdT1mJ-0c


Vídeo Tribunal de contas da União: Governança Pública: entenda o que
é https://www.youtube.com/watch?v=kGYdT1mJ-0c

Sugestão de vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=kGYdT1mJ-0c


Política: o que tenho com isso?

Voto consciente

Seu voto é muito importante, conheça seus 
candidatos e cobre o cumprimentos de suas 
propostas!

Além disso, você sabe quais são as consequências 
do voto nulo ou branco?



Política: o que tenho com isso?

Quais as consequências do voto nulo ou branco?

https://www.youtube.com/watch?v=ci5KJV_Y-2k

Sugestão de vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=ci5KJV_Y-2k


Como posso participar?

Existem vários meios de comunicação entre governo e
sociedade, que também são meios de acompanhar e fiscalizar.
Por exemplo:

 Canal 156

 Ruas da Cidadania

 Secretarias e Orgãos Municipais. Ex: SERCOM

 Conselhos Municipais. Ex: CONCITIBA

 Mídias Sociais. Ex: Portal Colab.re, Site Prefeitura de Curitiba

 Revisão do Plano Diretor 2014, LOA 2015

 Observatórios Sociais



Como posso participar?

http://www.central156.org.br/

Atendimento Online – Informações

Objetivo de viabilizar um sistema de comunicação 
ágil e eficiente entre o cidadão e a Prefeitura de 
Curitiba, permitindo o atendimento da demanda 
de informações e solicitações da população, com 
segurança, confiabilidade e, principalmente, 
qualidade. 

Todo e qualquer cidadão pode fazer uso da 
Central 156. 

Pelos dois meios, o cidadão pode solicitar 
qualquer informação e serviço pertinente ao 
âmbito administrativo municipal. 

Canal 156 (telefone e internet)

http://www.central156.org.br/


Como posso participar?

São sedes das Administrações Regionais, que 
coordenam a atuação de secretarias e outros 
órgãos municipais nos bairros, incentivando o 
desenvolvimento de parcerias entre a 
comunidade e o poder público e oferecendo 
à população dos bairros serviços municipais, 
além de serviços das esferas estadual e 
federal e pontos de comércio e lazer. 

Boa Vista

Portão

Ruas da Cidadania

Matriz

BAIRRO NOVO

BOA VISTA

BOQUEIRAO

CAJURU 

CIC 

MATRIZ

PINHEIRINHO

PORTAO 

SANTA FELICIDADE

 Núcleos das Secretarias 
Municipais

 URBS
 FAS – Fundação de Ação Social, 
 FCC – Fundação Cultural de 

Curitiba

Serviços

 Outros órgãos integrantes da 
Administração Indireta

 Serviços prestados nas esferas 
estadual e federal.



Como posso participar?

Secretarias e Órgãos Municipais

 SERCOM – Secretaria Municipal Extraordinária de Relações com a 
Comunidade

 Secretaria Municipal da Saúde SMMA - Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente



Como posso participar?

Conselhos Municipais

Tem como finalidades fundamentais 
formular, elaborar e acompanhar as 
diretrizes do Desenvolvimento Urbano e 
regional de Curitiba, mediante participação 
social direta da sociedade civil, para 
promover maior integração entre iniciativas 
públicas e privadas municipais

http://concitiba.ippuc.org.br/

O objetivo dos Conselhos Municipais é a participação popular na gestão pública para que haja um 
melhor atendimento à população. A proliferação destes Conselhos representa um aspecto 
positivo ao criar oportunidades para a participação da sociedade na gestão das Políticas Públicas

 CONCITIBA – Conselho da cidade de 
Curitiba

http://concitiba.ippuc.org.br/


Como posso participar?

Mídias Sociais

Colab.re
http://colab.re/ Site Prefeitura de Curitiba

Portal da Transparência

Facebook Prefeitura

http://colab.re/


Como posso participar?

Câmara Municipal – Audiências Públicas

Prefeitura – Oficinas e Audiências nas Regionais

Revisão do Plano Diretor de Curitiba

Lei Municipal que contém as diretrizes 
da cidade a cada 10 anos.



Como posso participar?

Orçamento Participativo

Consultas Públicas

Realizadas de 15 a 25 de julho de 2014 nas 9 regionais.



Como posso participar?

Observatórios Sociais

O que é um Observatório?
Tempo estimado: 2min

É um espaço para o exercício da cidadania, que 
deve ser democrático e apartidário e reunir o 
maior número possível de entidades 
representativas da sociedade civil com o 
objetivo de contribuir para a melhoria da 
gestão pública.

Outro meio instrumento importante de 
acompanhamento e fiscalização do poder 
público são os Observatórios Sociais.



Meu Observatório Social

Atividade: Observatório Social. Tempo estimado: 25min

 Distribuir materiais: jornais e revistas por grupos.

 Sorteio de Temas por grupos – Sugestões de temas: Educação, Meio 
Ambiente, Saúde, Segurança, Habitação social, Transporte...

Propor que cada grupo pesquise no material fornecido notícias 
relacionadas ao seu respectivo tema sorteado. 

Orientar os grupos a selecionar no mínimo três notícias e estabelecer uma 
relação entre elas, formando uma opinião sobre o tema. Deixar claro que 
após a pesquisa, o grupo será desafiado a eleger um representante para 
apresentar as descobertas do grupo para todos.

Cada grupo terá 3 minutos para apresentação.



Se eu fosse prefeito...

Atividade para mostrar responsabilidade compartilhada, 
poder de ação do cidadão. Tempo estimado: 20min

Nós contaremos uma história em que o prefeito enfrenta uma situação 
delicada e precisa levar em conta dois pontos de vista opostos. Aqui temos 
algumas sugestões de histórias para aplicação dessa atividade, que pode variar 
conforme o entendimento do público e uma delas deve ser escolhida pelo 
aplicador dessa oficina. 

Primeiro, dividimos todos em dois grupos, o primeiro irá ser a favor da questão 
proposta, o segundo será contra. Esperamos que os participantes se doem aos 
papéis de maneira divertida e descomprometida! Vamos precisar também de 
uma pessoa para interpretar o prefeito, que será um papel rotativo.



Se eu fosse prefeito...

Primeira opção de história: Tema –Ciclomobilidade

O prefeito tem uma difícil missão. A prefeitura organizou um evento e chamou os dois 
grupos com interesses contrários a fim de chegar a um consenso quanto as medidas a 
serem adotadas para melhorar a mobilidade em Curitiba. Defenda a opinião do seu grupo 
de forma democrática e ajude o prefeito a chegar em uma solução que supra as 
necessidades de todos, usando seus conhecimentos de governança democrática. 

 Manter os incentivos fiscais que as 
montadoras 

 Empregos gerados montadoras
 Cidadão deve ter liberdade de escolher 

como deve se deslocar
 Infra-estrutura para deslocamento

 Restrição radical do uso do 
automóvel no meio urbano

 Implantação de “pedágio urbano” 
 Maior investimento em ônibus e 

ciclovias
 Restrição de estacionamentos no 

centro da cidade.

Grupo 2: EmpresáriosGrupo 1: Grupo de ciclistas e 
Sindicatos de trabalhadores 

Prefeito: papel rotativo!



Se eu fosse prefeito...

 Segunda opção de história: Tema – Tarifa de Ônibus
O preço da passagem de ônibus sempre foi um assunto polêmico. 
O prefeito foi convidado para uma Audiência Pública na Câmara de Vereadores, onde 
estarão presentes representantes da sociedade e das empresas de ônibus. Você faz parte 
de um dos grupos e está nesta audiência. Defenda a opinião do seu grupo de forma 
democrática e ajude o prefeito a chegar em uma solução que supra as necessidades de 
todos.

 Transporte como custo considerável no 
orçamento

 Valores que sobem praticamente todos 
os anos

 Suspeitas de fraudes e custos indevidos 
na forma de calcular a tarifa

 Tarifa zero!

 Preços do combustível, peças dos 
ônibus, e salários dos motoristas e 
cobradores 

 Está sendo inviável manter o valor 
atual da tarifa 

 Preço da tarifa precisa aumentar!

Grupo 2: PopulaçãoGrupo 1: Empresas de ônibus 

Prefeito: papel rotativo!



Se essa rua fosse minha...

Atividade: Se essa rua fosse minha. Tempo estimado: 15min 

Objetivo: promover a reflexão sobre a responsabilidade de cada um 
pelo lugar que habita e levantar as possibilidades de ação por parte de 
cada um, de acordo com os conteúdos oferecidos anteriormente na 
oficina.

 No primeiro momento, cada grupo deve identificar um problema de 
destaque na cidade/bairro.

 Propor soluções – como esta questão poderia ser solucionada?

 O que eu, cidadão, posso fazer para melhorar/resolver isso?



Fechamento

Para finalizar, propor aos participantes que respondam a pergunta 
“Com o que aprendi hoje, o que posso fazer pelo lugar em que 
vivo?”, com a intenção de captar feedbacks sobre a Oficina e reforçar 
os aprendizados. Explicar para eles a importância do feedback em um 
processo de cocriação como a nossa oficina. 



Qual é a 
Curitiba que 
queremos?



Fechamento

Pronto para fazer a diferença na sua 
cidade e exercer seus direitos e deveres de 

cidadão? 

Então mãos a obra e podem contar 
conosco!



Acreditamos em você! Não perca a oportunidade de explorar 
o seu potencial de impactar a sociedade. Agora que você tem 
o material, só falta a ação!

Promova a real participação social nos processos 
democráticos através do estimulo ao senso de pertencimento 
e educação política dos cidadãos da nossa cidade!



Contato: 

Diálogos Democráticos: participação popular e o Plano 
Diretor de Curitiba

Grupo facebook: 

governancademocratica.jpd@gmail.com


