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RESUMO – O ordenamento constitucional brasileiro consagra a democracia participativa, ao lado do 
modelo representativo, sendo que os movimentos sociais têm um papel de destaque para a sua 
efetivação. A partir da participação dos segmentos sociais representativos da sociedade civil 
organizada, através de audiências, conselhos, conferências, fóruns e outros espaços políticos é 
condição fundamental para a consolidação do nosso Estado Democrático de Direito. O Estatuto da 
Cidade prevê uma série de instrumentos de gestão democrática do Município, na perspectiva de 
transformar a excludente estrutura fundiária urbana brasileira, marcada pela segregação espacial e 
pela prevalência da especulação imobiliária. A legislação urbanística brasileira estabelece como 
princípio e diretriz fundamental a garantia de todos ao direito à cidade sustentável, entendida como o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e 
aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. No entanto, 
apesar deste direito à cidade sustentável estar previsto em nossas leis, ele está longe de ser 
efetivado, pois os Municípios de modo geral não aplicam as normas previstas no Estatuto da Cidade. 
Desta forma, cabe aos movimentos sociais o protagonismo na luta pela efetivação do direito à cidade 
sustentável. Para tanto é preciso investir na capacitação técnica e política das lideranças 
comunitárias para que a intervenção destes nos espaços de participação institucional existentes no 
plano municipal, estadual e nacional. Neste sentido o Departamento de Direito das Relações Sociais 
da UEPG em conjunto com o Instituto URBI desenvolvem o curso de extensão universitária 
Universidade Aberta dos Movimentos Sociais que busca a capacitação necessária dos dirigentes e 
militantes dos movimentos sociais da cidade para aperfeiçoar sua atuação no âmbito da democracia 
participativa. O curso é ministrado a partir do método pedagógico freiriano e em sua primeira edição 
contou com a participação de quarenta representantes de diversos movimentos sociais. Do debate 
que envolveu professores e aluno concluiu-se que somente através da práxis emancipadora dos 
movimentos sociais é que poderemos fazer valer a garantia de acesso das atuais e futuras gerações 
de uma cidade mais justa, democrática e sustentável.       
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