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RESUMO – A proposta de projeto de extensão “Universidade Aberta aos Movimentos Sociais”, que 
vem se concretizando através de Curso de Formação de lideranças, tem como finalidade precípua 
proporcionar o acesso aos membros da sociedade civil organizada (integrantes e dirigentes de 
associações, movimentos sociais, entidades eclesiásticas de base, sindicatos etc.) ao conhecimento 
produzido/reproduzido no meio universitário.  Através de encontros quinzenais com Professores que 
integram o corpo docente da Universidade Estadual de Ponta Grossa, bem como convidados, busca-
se fomentar o debate e a discussão acerca de temáticas determinantes na construção da coletividade 
participativa no âmbito local.  Passando por questões afetas à cidadania, direitos humanos, direitos 
sociais, poder público e participação popular, o objeto central do projeto em desenvolvimento, visa à 
formação de lideranças e a reprodução do conhecimento compartilhado junto aos seus segmentos de 
atuação. Espera-se ao longo do trabalho, além do melhor preparo para a participação mais efetiva 
dos cursistas junto à Administração Pública, visando a boa condução e controle para que as políticas 
públicas realmente possam convergir com o interesse amplo da comunidade; que o trabalho 
desenvolvido no Setor de Ciências Jurídicas da UEPG possa contribuir para a real concepção de 
Universidade Pública em proximidade com a comunidade local que, em última análise, lhe dá 
sustentação.  Por fim, pretende-se como resultado final do Projeto, avaliar as demandas dos 
militantes dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada, que serão relacionadas aos temas 
abordados nas aulas ministradas durante o Curso de Formação, para diagnóstico de prioridades 
locais no processo de decisão da administração pública municipal. 
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Introdução 
 
A construção da democracia participativa, consagrada no nosso ordenamento jurídico como 

princípio constitucional
1
, somente se dará pela otimização e efetiva atuação da sociedade civil 

organizada.  Neste sentido, a formação técnica e política de lideranças e integrantes de movimentos 
sociais, associações, sindicatos e demais instituições da sociedade civil organizada, é condição 
necessária para a consolidação dos instrumentos de participação direta da população na gestão e 
fiscalização do Estado Democrático de Direito.  É com este intuito que o Departamento de Direito das 
Relações Sociais, em parceria com professores dos Departamentos de Comunicação Social, Serviço 
e membros do Instituto Urbi, desenvolve atualmente o Curso de Extensão denominado Universidade 
Aberta aos Movimentos Sociais – UAMS. 

A UAMS tem por inspiração a proposta desenvolvida pelo insigne sociólogo Boaventura de 
Souza Santos de criação de uma grande rede de interações orientadas para a promoção do 
conhecimento e valorização crítica dos saberes e práticas dos movimentos sociais, a Universidade 
Popular dos Movimentos Sociais – UPMS.  Desta forma a UAMS está em sintonia com a carta de 
princípio da UPMS, que pretende ser um espaço de formação política intercultural que promove o 
inter-conhecimento e a auto-educação com o duplo objetivo de aumentar o conhecimento recíproco 
entre os movimentos e organizações e estes com o meio acadêmico e tornar possíveis coligações 
entre estes, facilitando, desse modo, a realização de ações coletivas conjuntas. 

Para a concepção do projeto Universidade Aberta aos Movimentos Sociais se levou em 
consideração o fato de que os movimentos não visam apenas a solução de problemas imediatos e 
conjunturais, sendo o principal responsável também pelas mudanças estruturais da sociedade 
capitalista, embora não tenham como objetivo central a tomada de poder do Estado.  Ressaltando-se, 
desta forma, a importância dos movimentos sociais em uma perspectiva emancipatória, podendo ser 
afirmado que a principal diretriz da UAMS é a formulação de uma práxis efetivamente transformadora 
da realidade. 
 
 
 
Objetivos 

 
O desenvolvimento do projeto de extensão Universidade Aberta aos Movimentos Sociais, 

passa, num primeiro momento, pela necessidade de aproximação do conhecimento 
produzido/reproduzido no meio universitário junto à sociedade civil organizada, especialmente à 
comunidade e demandas locais.   Através da oferta de Curso de Capacitação de Lideranças 
(dirigentes e militantes dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada), com Módulos onde 
se primou por temáticas afetas aos direitos humanos, direitos sociais, estado e políticas públicas, 
ministrados por docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa e outros Professores 
convidados, objetiva-se a formação técnica e política de tais agentes sociais, fomentado discussões e 
reflexões, por meio da inter-relação do conhecimento acadêmico com as práticas e experiências do 
público alvo, para melhor atuação da sociedade civil organizada perante os poderes constituídos na 
tutela e satisfação dos direitos coletivos.   

A organização do Curso através de Módulos que possibilitem tal debate (01 – Movimentos 
Sociais – Democracia Participativa; 02 – Movimentos Sociais – Organização e Conselhos 
Comunitários; 03 – Direitos Humanos – Concepção e Ordem Constitucional; 04 – Direitos Humanos – 
Grupos e Minorias; 05 – Direitos Sociais – Princípios Constitucionais; 06 - Direitos Sociais – Direitos 
dos Trabalhadores; 07 – Direitos Sociais – Direitos do Consumidor; 08 – Municipalidade – Poderes, 
Estrutura, Organização e Lei Orgânica do Município; 09 – Direito Urbanístico – Estatuto da Cidade; 10 
– Direito Urbanístico – Plano Diretor; 11 – Direito Administrativo – Responsabilidade Administrativa; 
12 – Direito Constitucional – Tutela Coletiva de Direitos; 13 – Comunicação Comunitária) visa a 
interdisciplinariedade, congregando ao Curso desde professores afetos ao curso de Direito, como 
docentes dos Departamentos de Serviço Social e Comunicação Social da UEPG, para que se leve ao 
debate temáticas fundamentais dentro dos objetivos propostos.   

Assim, a partir da pluralidade de informações, vislumbra-se fomentar a discussão e reflexão 
acerca de direitos e conceitos fundamentais acerca da democracia, cidadania, poder público e 
participação social, com foco no agente de construção social.   Não passando à margem dos 
objetivos a avaliação acerca das demandas dos militantes dos movimentos sociais, na busca de 

                                                 
1
 Constituição da República Federativa do Brasil – Artigo 1º (...) Parágrafo único. “Todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 
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sugestões e vias de atuação para a melhor solução e concretização das necessidades coletivas junto 
ao poder público; bem como, que cada cursista possa melhorar a sua condição de militância e 
reproduzir as informações e conhecimento auferidos perante o seu segmento de atuação social. 

  Em suma, o projeto objetiva, com a socialização do conhecimento produzido no meio 
acadêmico e as experiências trazidas pelo público alvo, contribuir para a formação das lideranças ou 
membros atuantes em entidades da sociedade civil organizada, especialmente nos movimentos 
comunitários, sindical, ambiental, de defesa de direitos das minorias e movimentos temáticos, como 
saúde, mobilidade urbana, criança e adolescente etc., visando capacitar e otimizar a intervenção 
junto aos seus segmentos de atuação e perante o poder público. 

 
 
 

Metodologia 
 
O projeto consiste, num primeiro momento, na elaboração e desenvolvimento de Curso de 

Formação Técnica e Política de dirigentes e militantes nos movimentos sociais da cidade de Ponta 
Grossa.  Ainda que possa prevalecer como Metodologia aulas expositivas e análise de textos legais e 
doutrinários, deverão, os Professores que vem ministrando os Módulos, respeitar a orientação no 
sentido de utilizar os encontros para fomentar o debate, a discussão e a participação dos alunos, 
através de atividades pedagógicas apropriadas. 

 
 
 

Resultados 
 
 
Espera-se com a consecução do projeto, especialmente do Curso de Formação, consolidar 

a aproximação do conteúdo jurídico-social debatido no meio acadêmico junto à comunidade e as 
demandas locais.  Contribuindo como meio de aprimoramento técnico e político para a formação de 
lideranças e militantes nos movimentos sociais de nosso município, utilizando-se do conhecimento 
como facilitador da sua atuação em prol das demandas e necessidade coletivas e dos grupos que 
representam.   

Ainda, que cada cursista possa se constituir agente de reprodução de tais conhecimentos 
perante aos seus pares na sociedade civil organizadas, contribuindo para o fortalecimento das lutas e 
reivindicações em relação à sociedade e aos poderes públicos instituídos.  Por fim, seja possível 
detectar as principais demandas e necessidades da comunidade local e analisar como a 
Universidade e os envolvidos no projeto podem contribuir para sua satisfação e concretude,  
justificando a extensão universitária como elemento de alicerce na atuação dos docentes e de toda 
comunidade universitária. 

 
 
 

Conclusões 
 
O projeto de extensão Universidade Aberta aos Movimentos Sociais, cuja consolidação 

passa pela realização do Curso de Formação, que vem sendo ofertado à lideranças e militantes de 
movimentos sociais e da sociedade civil organizada de Ponta Grossa desde o ano de 2012, 
representa um passo importante para a consolidação do tripé ensino-pesquisa-extensão, 
especialmente no que diz respeito à atuação dos docentes afetos ao Setor de Ciências Jurídicas da 
UEPG.   

Somando-se a contribuição de docentes de outros departamentos da Universidade e do 
Instituto Urbi, em consonância com a necessária interdisciplinariedade para a viabilização dos 
objetivos propostos, possibilita-se com o projeto a comunhão dos conhecimentos 
produzidos/reproduzidos no meio acadêmico junto àqueles que lhe dão significado e legitimidade, a 
comunidade local.  

 A possibilidade de remeter os debates acadêmicos às experiências e inquietações 
vivenciadas pelos agentes sociais que aderiram ao Curso, possibilita aos docentes envolvidos 
dimensionar seu objeto de análise às demandas e necessidades no plano da concretude social.  
Assim, além da contribuição para a formação técnica e política dos participantes do Curso, a 
extensão Universitária, dimensionada no Projeto, possibilita a avaliação por parte dos docentes 
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envolvidos quanto a efetividade ou ausência dela nos conteúdos normativos que fazem parte do 
cotidiano das discussões levadas à sala de aula.   

Finalmente, destaque-se que o projeto possibilita acesso a universidade pública e gratuita à 
vários cidadãos que, pelos mais variados motivos, jamais vislumbraram tal oportunidade ao seu 
alcance, bem como, campo para a contribuição da Instituição como agente facilitador do atendimento 
das demandas emergentes da comunidade local. 
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