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Projeto Economia Solidária na Prevenção da Violência 

 

Roteiro das Oficinas 

 

Oficina 2: A SOCIEDADE EM QUE VIVEMOS 
 

Objetivo: 

  Aprofundar a compreensão sobre a sociedade em que vivemos, identificando e refletindo 

sobre as suas principais características constitutivas, possibilitando que possamos enxergar 

alternativas de mudanças. 

 

Metodologia: Dinâmica da apresentação da nossa sociedade a um “marciano”. 

 

1º Passo: Apresentação d@s participantes, da Guayí e do Projeto;  

 

2º Passo: Recuperação da oficina anterior (oficina 1) – Reforçar o ciclo de oficinas e desta Oficina 

e combinação em relação ao horário de término (trabalhar com a ideia de, no máximo, 2 horas); 

 

3º Passo: Iniciar propriamente a oficina, dizendo que recebemos a visita de um marciano que anda 

por ai e não está compreendendo a nossa sociedade e veio pedir ajuda.   Dividir os participantes em 

grupo (3 a 4 grupos – cada grupo de 5 a 10 participantes), os quais devem discutir quais as 

principais características da sociedade em que vivemos para explicar para o marciano. Distribuir a 

cada grupo uma cartolina – canetas.  A partir da provocação os grupos discutem o assunto e 

sintetizam a descrição na cartolina (+- 20 minutos).  Após cada grupo fixa a cartolina na parede e 

apresenta o resultado do trabalho à plenária. Ao final @ @ficineir@ faz uma abordagem sobre as 

apresentações. 

 

4º Passo: @ oficineir@ na sequência utilizando um quadro ou papel pardo aborda as principais 

ideias da cartilha: 

A SOCIEDADE EM QUE VIVEMOS 

  A Sociedade das Desigualdades: ressaltando as desigualdades existentes no mundo: as 

condições de vida, os locais de moradia, o acesso às necessidades básicas e ao mercado, de gênero, 

de etnia, de orientação sexual. Destacar a perversidade da sociedade que transforma nossas 

diferenças - naturais na diversidade que nos caracteriza como ser humano – em desigualdade social 

e motivo de discriminação. 

 A Sociedade das Mercadorias: Destacando que no mundo tudo é mercadoria ou vira 

mercadoria, com objetivo de ser vendido e gerar lucro, onde tudo é comprado, inclusive a força do 

trabalho; 

 A sociedade dividida em classe – a pirâmide social: Destacando a estrutura da sociedade 

que tem forma de pirâmide, com a maior parte da riqueza e de renda produzida no país é apropriada 

por poucos, e que para a grande maioria da população sobra pouco para dividir. Isso é resultado da 

história do Brasil. Abordar por que isso acontece – concentração da riqueza que faz com que 1% da 

população detenha 53% da riqueza do país; a renda desigual, 10% dos mais ricos possuem 53% da 

renda (dados de 2002). Destacar quem são os de cima e os de baixo na pirâmide.  

 Como esta pirâmide se mantém em pé? (se a maior parte das pessoas se mantém em 

baixo): Destacar o problema da dominação que se efetiva de duas formas: dominação das pelas 

ideias e, quando esta falha, a dominação pela força. 
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5º Passo: Propor uma reflexão ao grupo, perguntando se podemos construir uma sociedade mais 

justa e melhor e como isto pode ocorrer. Provocar manifestação dos participantes. Fazer uma síntese 

final. 

 

6º Passo: Distribuir a apostila, recomendar a leitura. Todo mundo em pé em roda coletivamente 

fazem a leitura da fábula da galinha. Terminando com esta reflexão 

 

7º Passo: Retomar o projeto e encaminhar as próximas oficinas. 

 

Material de Apoio 

 Papel Pardo 

 Canetas 

 Cartolinas 

 Fita Crepe 

 Cartilha – “A sociedade em que vivemos” 


