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Eixo 1 - Direitos, Responsabilidades e Expressões para o Exercício da Cidadania

 

Resumo 

O Forum de Discussão Estudantil é uma atividade 

de extensão universitária realizada desde 2009 

pelo Grupo de estudo e pesquisa em 

Organizações Internacionais (GE0), vinculado à 

Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, 

campus de Marília. O Forum consiste na promoção 

de simulações de reuniões que ocorrem no âmbito 

da Organização dos Estados Americanos (OEA). 

As simulações são dirigidas a estudantes do 

ensino médio, frequentadores de escolas da rede 

pública e privada no município de Marília.  

Mediante o auxílio de professores de História, 

Geografia, Sociologia e Filosofia que trabalham 

nas escolas, os alunos do ensino médio são 

convidados a atuar como delegados dos países 

membros da OEA, debatendo e propondo soluções 

para problemas que afetam o continente, 

notadamente aqueles vinculados às problemáticas 

dos Direitos Humanos, ambiente e 

sustentabilidade. Para que consigam participar das 

simulações, os estudantes do ensino médio 

recebem capacitação de alunos do curso de 

graduação em Relações Internacionais da FFC-

Unesp, que por sua vez são orientados por alunos 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais da mesma Unidade. 

 

Palavras Chave: Simulação, OEA, Direitos Humanos 

 

Abstract: The Student’s Discussion Forum is an 

extension program realized since 2009 by the 

Group of Study and Research in International 

Organizations (GEO), connected to the College of 

Philosophy and Sciences of Unesp, campus of 

Marília. The Forum consists on the promotion of 

model simulations based on the meetings of the 

Organization of American States (OAS). The 

simulations are offered to the high school students 

of the public and private education systems of 

Marília.  With the help of the teachers related to the 

subject, such as History, Geography, Sociology 

and Philosophy; the high school students are 

invited to act as delegates of the countries of the 

OAS, debating and promoting solutions to 

continental problems, notably those related to 

Human Rights, Environment and Sustainability. In 

order for them to be able to participate in the 

discussions, the high school students receive 

capacitation from the International Relations 

graduation students of Unesp, who, in turn, are 

orientated by the students related to the Social 

Sciences Post-Graduation Program of the same 

unit.  
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Introdução 

 

Primeiramente utilizado na Universidade de 

Berkeley (EUA), o método pedagógico pautado na 

simulação de organismos internacionais, que já 

possui mais de 60 anos de prática (BEST 

DELEGATE, 2012); vem ganhando cada vez mais 

espaço nas atividades educacionais brasileiras. O 

Fórum de Discussão Estudantil (FDE), organizado 

pelos alunos do Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Organizações Internacionais (GEO), da Unesp 

Marília; constitui uma aplicação prática desta nova 

abordagem, realizada através das simulações das 

reuniões da Organização dos Estados Americanos 

(OEA). Trabalhando com os alunos do ensino médio 

da rede pública e privada de ensino médio de 

Marília e região, o GEO oferece, através do FDE, 

um espaço de aprendizado independente, 

alternativo, livre das amarras tradicionais de ensino 

e transmissão de conhecimento.  
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Os participantes montam delegações que 

representam os países membros da Organização 

dos Estados Americanos. Ao longo de três dias de 

simulações, devem formular políticas de cooperação 

internacional junto aos outros participantes do 

evento, materializadas nos documentos de trabalho, 

propostas resolutivas e resoluções gerais.  

A fim de que os participantes sintam-se 

devidamente capacitados para se envolverem nas 

simulações, o GEO organiza algumas dinâmicas 

que podem fornecer-lhes boa base argumentativa e 

teórica. No primeiro dia do evento, são organizadas 

palestras com expositores familiares ao tema 

trabalhado e que podem indicar aos participantes as 

principais particularidades e problemáticas a serem 

trabalhadas nas simulações. Além disso, o GEO 

disponibiliza, com pelo menos três semanas de 

antecedência ao evento, um Guia de Estudos 

completo sobre o tema a ser simulado. Este Guia de 

Estudos é escrito por alunos da graduação em 

Relações Internacionais após pesquisa 

 

Objetivos 

 

O projeto consiste em oferecer aos alunos do 

ensino médio da rede pública de ensino a 

oportunidade de participar de simulações de 

sessões e reuniões realizadas na Organização dos 

Estados Americanos (OEA). Serão simuladas as 

reuniões e sessões de comitês que tratam de 

direitos humanos e de questões relacionadas ao 

meio ambiente. 

Mediante a participação nas simulações, 

pretende-se que os alunos do ensino médio sejam 

capazes de: 

- conhecer os meandros do espaço político de 

uma organização internacional; 

- avaliar criticamente os limites e possibilidades 

da cooperação internacional quanto à efetivação 

dos direitos humanos e proteção ambiental; 

- conhecer algumas possibilidades de atuação 

profissional no âmbito das Relações Internacionais. 

 

 

Material e Métodos 

 

O projeto apresentado visa a promover 

simulações de reuniões e sessões na forma como 

ocorrem na Organização dos Estados Americanos 

(OEA).  A OEA é uma organização internacional 

criada em 1948, e atualmente congrega 35 países 

membros, todos eles localizados no continente 

americano. Pretende-se realizar simulações das 

reuniões e sessões que ocorrem na Organização 

dos Estados Americanos, para as quais os alunos 

do ensino médio do município de Marília serão 

convidados a atuar como delegados dos países 

membros, debatendo e propondo soluções para 

problemas que afetam o continente, notadamente 

aqueles vinculados aos temas Direitos Humanos, 

ambiente e sustentabilidade. Tais simulações serão 

realizadas em escolas de ensino médio do 

município de Marília, e se constituirão em ocasiões 

em que os alunos do ensino médio poderão 

vivenciar da maneira mais fiel possível o contexto 

das reuniões e sessões da OEA. Por meio da 

simulação, os alunos do ensino médio participantes 

serão suscitados a: 

1) conhecer o campo da diplomacia, que é uma 

das possibilidades de atuação profissional nas 

Relações Internacionais;  

2) desenvolver as capacidades de comunicação e 

argumentação;  

3) aplicar os conhecimentos derivados dos 

conteúdos curriculares de Filosofia, Sociologia, 

Geografia e História; 

4) debater e refletir sobre problemas que afetam o 

contexto internacional e especificamente as 

Américas, vinculados à questão ambiental, 

sustentabilidade e às temáticas dos Direitos 

Humanos. 

Os alunos do curso de Relações Internacionais da 

FFC-Unesp selecionados para participarem do 

projeto serão os responsáveis pela organização das 

simulações, de maneira a proverem os recursos 

materiais e humanos necessários para que, nas 

simulações, se possa vivenciar o contexto mais 

próximo possível daquilo que ocorre nas reuniões 

dos comitês e nas assembleias da OEA. Isso 

implica que os alunos da graduação devem 

desenvolver conhecimentos teóricos e 

metodológicos para orientar os alunos do ensino 

médio sobre a regulamentação procedimental das 

reuniões, sobre a composição das delegações e 

sobre a política externa dos países integrantes dos 

comitês a serem simulados. 

Para atuarem junto aos alunos e professores do 

ensino médio, os alunos da graduação em Relações 

Internacionais deverão receber orientação de alunos 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais da FFC-Unesp, que serão recrutados para 

comporem o grupo  responsável por este Projeto no 

momento de sua execução. 

 

 

Resultados e Discussão 

 



 

8º Congresso de Extensão Universitária da UNESP, 2015. Título, autores – ISSN 2176-9761 
 

Espera-se que a participação nas simulações da 

OEA venha a contribuir para que os estudantes do 

ensino médio envolvidos no Projeto possam 

conhecer os meandros de uma Organização 

Internacional e avaliar criticamente os 

procedimentos democráticos empregados na busca 

de soluções para problemas no âmbito multilateral, 

ao mesmo tempo em que também possam reunir 

informações sobre o curso de graduação em 

Relações Internacionais e sobre as possibilidades 

de atuação profissional neste ramo de trabalho. Por 

buscar envolver professores que ministram aulas de 

Filosofia, Sociologia, Geografia e História na rede 

pública de ensino, espera-se que eles, mediante a 

participação como parceiros nos Fóruns, tornem-se 

capazes de aplicar a metodologia das simulações 

para o ensino dos conteúdos de suas respectivas 

disciplinas nas escolas em que atuam. 

Para os alunos da graduação que trabalharão no 

Projeto, sendo os responsáveis diretos pela sua 

realização, espera-se que se tornem capazes de 

analisar criticamente os limites e possibilidades da 

utilização das teorias ensinadas nas salas de aula 

quando confrontadas com os problemas práticos 

das Relações Internacionais. 

Ao mesmo tempo, pretende-se que os alunos da 

graduação, e neste caso, também os alunos da pós-

graduação vinculados à execução deste Projeto, 

venham a desenvolver conhecimentos relacionados 

ao ensino de conteúdos das Relações 

Internacionais. Os alunos da graduação e pós-

graduação ficarão encarregados de produzir os 

guias de estudo e de capacitar os alunos do ensino 

médio para participar das simulações. Por isso, 

precisarão eles desenvolver a competência para 

pesquisa, juntamente com o conhecimento didático. 

Diante disto, reafirma-se o propósito do presente 

projeto, de vincular uma ação de extensão à 

produção de conhecimentos que exijam 

desenvolvimentos no tocante ao ensino e à 

pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Alunos debatem propostas no V Fórum de 
Discussão Estudantil (2013).  
 

 
 
Figura 2. Palestra de abertura do V Fórum de 
Discussão Estudantil (2013)  
 

 
 
 
 

Conclusões 

 Conclui-se que a metodologia trazida pelos 

Fóruns de Discussão Estudantil (FDE) foi de grande 

ajuda para os participantes do evento.  

 Pode-se ressaltar que vários alunos que 

participaram de alguma edição do FDE enquanto 

jovens estudantes hoje cursam Relações 

Internacionais na Unesp Marília, constituindo o 

melhor exemplo de sucesso possível na medida em 

que são prova de que as atividades levadas a cabo 

nos Fóruns podem iluminar o caminho de alunos em 

difícil momento de escolha profissional.  

 É importante também notar que a recepção 

do Fórum de Discussão Estudantil é sempre muito 

positiva nas escolas. Envolvendo professores de 

diferentes áreas do conhecimento, as atividades 

promovidas no FDE provam que é possível 

estabelecer uma maneira alternativa, multidisciplinar 
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e democrática de se estudar e de compartilhar 

conhecimento.  
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