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Resumo 
 
O projeto “Política para Jovens”, eixo do Centro de 

Estudos e Pesquisas sobre Corrupção (CEPC) da 

UNESP, leva aos jovens estudantes de Ensino 

Médio da rede pública de Franca conhecimentos 

essenciais para entender o funcionamento do 

processo político no Brasil. Com o objetivo de 

estimular a participação política dos jovens, 

métodos dinâmicos de ensino e material 

confeccionado pelos integrantes do grupo são 

usados para fomentar o interesse dos alunos nos 

tópicos apresentados em classe.  
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Abstract 
 

The "Política para Jovens" (Politics for Youth) 

project, part of the “Centro de Estudos e Pesquisas 

sobre Corrupção” (Center for Studies and 

Research on Corruption) - CEPC of UNESP, gives 

young students of public high schools in Franca 

essential information to understand the workings of 

the political process in Brazil. In order to encourage 

the political participation of young people, dynamic 

teaching methods and a material made by group 

members are used to foster students' interest in the 

topics presented in class. 

 

Key-words: Political Education, Politics, Youth. 

 
 

Foi com o fim do período ditatorial brasileiro que o 

acesso à informação sobre política estendeu-se, 

possibilitando assim, o conhecimento por parte da 

população acerca de escândalos envolvendo 

corrupção na administração pública. Apesar do 

momento de redemocratização ter proporcionado a 

possibilidade de a mídia transmitir tais informações, 

o alto grau de impunidade presenciado durante anos 

acabou por ocasionar uma desconfiança popular 

permanente em relação às instituições, aos 

governantes e ao próprio regime democrático. Esse 

contexto acaba sendo um empecilho para os jovens 

que estão por ingressar, ou ainda que atualmente 

ingressaram ao exercício da cidadania por meio do 

voto. Já que, muitas vezes, eles acabam por 

permanecer desacreditados sobre o tema, 

preferindo abster-se de tal exercício. Foi a partir 

dessa problemática e compreendendo a importância 

do processo eleitoral e do ulterior voto consciente 

que se elaborou o projeto "Política para Jovens”. 
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Tal projeto surgiu no ano de 2010, com a iniciativa 

de alunos dos cursos de Direito, Relações 

Internacionais e História, que viram a necessidade 

das pessoas em melhor compreenderem a política 

do país. Viu-se essa necessidade, pois, dentre 

muitos descontentamentos acerca do assunto, pôde 

ser percebida uma grande deficiência no 

conhecimento geral da população acerca da 

administração pública.  

O público-alvo do projeto são jovens que estão 

iniciando sua vida política, a fim de auxiliá-los a 

votar com responsabilidade, porém já foram dadas 

aulas a pessoas mais velhas e tem-se a projeção de 

estender o projeto a pessoas de qualquer idade, que 

exerçam seus direitos políticos, e não somente aos 

“jovens”. 

 

 
 

O presente projeto tem como escopo despertar a 

criticidade dos jovens acerca da política; a tentativa 

de desprender a ideia de “política” vinculada à 

“corrupção”; elucidar acerca das incumbências dos 

“Três Poderes”, expondo as principais atribuições, 

cargos e funções das três esferas federativas; 

apresentar as dinâmicas do sistema eleitoral e 

partidário, bem como enfatizar a importância do 

voto; incentivar a participação dos jovens e futuros 

eleitores na política, esclarecendo os meios pelos 

quais se pode realizar a fiscalização e 

conscientizando-os da necessidade da ética na 

Administração Pública. Tendo como alicerce tais 

ideais, os discentes integrantes do projeto o 

realizam tendo como referência a política nacional, 

buscando, através da apresentação de casos 

concretos, fundamentar a teoria apresentada nas 

aulas do projeto, que são ministradas nas escolas 

da rede pública de Franca – SP. Como 

fundamentação teórica, são utilizados como 

referência os seguintes autores: Antônio Octávio 

Cintra; Cecília Olivieri; Dalmo de Abreu Dalari; 

Eduardo Bittar; Enrique Peruzzotti; Fernando 

Filgueiras; Jairo Nicolau; Lúcia Avelar. 

Com relação à estruturação, a teoria ministrada em 

sala de aula é estruturada em cinco aulas, nas 

seguintes temáticas: Política e corrupção, na qual se 

busca a comunicação com os alunos e as opiniões 

destes acerca do assunto; Três Poderes, na qual 

são explanadas as atribuições, cargos e funções 

das três esferas federativas; Sistema Partidário, 

esclarecendo as características dos partidos 

políticos e o sistema no qual são incorporados; 

Sistema eleitoral, na qual os sistemas proporcional e 

majoritário são explicados de forma didática; e 

Estado Democrático de Direito, quando é 

apresentado um breve histórico acerca da evolução 

política da Democracia em nosso país, 

apresentando em sequência meios de fiscalização 

das ações dos governantes, bem como as formas 

de participação popular direta, além do voto, 

apresentado outrora.  

Ademais, como veremos a seguir, durante as aulas, 

são utilizados slides, exercícios, imagens, vídeos e 

uma apostila elaborada e disponibilizada pelo grupo 

a cada aluno, para que os alunos se sintam 

motivados a assumirem uma posição ativa no 

cenário político brasileiro, a buscarem informações, 

a realizarem questionamentos, a evidenciarem suas 

apreensões e a consolidarem seus ideais a partir de 

então.  

 
 

Como já dito, o processo utilizado pelo grupo 

consiste em 5 (cinco) aulas, podendo essas serem 

expandidas ou compactadas, de acordo com o 

tempo oferecido pelas instituições de ensino 

atendidas pelo projeto, sem – entretanto - 

comprometer sua qualidade.  

As apresentações de slides são instrumentos 

comumente utilizados pelos integrantes do projeto 

em sala, tendo em vista que elas proporcionam uma 

melhor organização das aulas, tornando os tópicos 

Materiais e Métodos 

Objetivos 
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apresentados mais claros e concisos. É importante 

ressaltar, porém, que a linguagem utilizada nos 

slides e em classe é sempre simples, evitando um 

rebuscamento desnecessário do linguajar, 

procurando explicar sempre termos da política que 

possam ser de desconhecimento do público-alvo. 

Além dessa parte teórica, são feitas dinâmicas a fim 

de auxiliar a assimilação das informações de modo 

mais lúdico. Busca-se sempre incluir também 

exemplos práticos, mais próximos do cotidiano dos 

estudantes, para que eles apresentem um maior 

interesse pelo tema. Nosso principal objetivo com 

isso é promover uma interação horizontal entre os 

integrantes e os jovens, fazendo com que estes 

últimos participem ativamente das aulas, refletindo 

sobre os temas expostos e expressando suas 

opiniões, fomentando assim o debate e a construção 

do conhecimento. 

Fazemos ainda o uso de uma apostila, entregue 

individualmente a cada aluno, que é elaborada pelos 

integrantes do grupo e revisada anualmente com o 

fim de atualizar as informações nela contida. Há em 

nossa apostila um conteúdo muito mais vasto que 

aquele exposto em aula, para que o jovem que 

tenha interesse pelo tema aprofunde seus 

conhecimentos. Contudo, ainda mantemos um tom 

didático neste material, inserindo curiosidades, 

letras de música, tirinhas e sugestões de exercícios 

para que ele seja também mais acessível.  

 

 

 
 

 
No ano de 2014, dentre as diversas unidades de 

ensino contatadas, o Projeto Política para Jovens 

atendeu 6 (seis) escolas na cidade de Franca: 

Escola Estadual Ângelo Scarabucci, ESAC, SENAI, 

ETEC Dr. Júlio Cardoso – Escola Industrial 

(colegial), ETEC Dr. Júlio Cardoso – Escola 

Industrial (turma de ensino técnico) e Escola 

Estadual Prof.ª Adelina Pasquino Cassis. 

Foi realizada a reestruturação da apostila distribuída 

aos alunos e deu-se início à elaboração do livro 

didático do projeto. O livro didático tem por fim a 

difusão do Projeto Política para Jovens a todos os 

interessados, diminuindo as distâncias geográficas e 

proporcionando um maior alcance da educação 

política que o projeto objetiva. Outrossim, o livro 

permite uma abordagem mais detalhada e 

explicativa dos assuntos apresentados. Visto que a 

apostila representa um material mais prático a ser 

utilizado nas aulas, seu conteúdo deve ser de 

caráter mais sucinto e direto. Já a obra didática 

permite o aprofundamento das questões tratadas, 

proporcionando uma formação política de maior 

completude, mesmo sem a aula expositiva. A 

previsão para finalização do livro é o mês de 

setembro de 2015. 

As datas em que as aulas foram ministradas e a 

quantidade aproximada de alunos atingida consta 

apresentada em anexo (ANEXO 1, figura 1). 

Devido à greve enfrentada pela UNESP no ano 

anterior, o ano de 2015 começou suas atividades 

mais tardiamente que de costume. No entanto, 

várias escolas já foram contatadas e se tem uma 

boa expectativa das instituições de ensino em que 

as aulas serão ministradas. 

Além dessa boa perspectiva, o Projeto, já nesse 

ano, atendeu a uma instituição à qual nos 

proporcionou uma ótima experiência, além de um 

extremo agrado. Nos dias 22, 23 e 24 de julho, 

foram ministradas aulas para a Fundação Casa de 

Franca/SP, às quais abrangeram todos os meninos 

da instituição. Estes foram muito atenciosos às 

aulas e mostraram grande interesse naquilo que foi 

abordado, tornando-se, sem dúvida, uma parceria 

que pretendemos que dure muito tempo.  

Vê-se na execução das aulas que política é um 

assunto distante dos alunos, visto por muitos como 

de extrema complexidade. Complexo o é em vista 

da pouca abordagem dada ao assunto no ensino 

padrão. De forma paradoxal, essa distância se dá no 

Resultados e Discussão 
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entendimento, na reflexão e crítica sobre Política, 

sendo impossível tal distanciamento em outros 

âmbitos, pois aquela se vê presente no dia-a-dia de 

todos. Diante dessa presença da política como 

essencial ao exercício da cidadania, extraordinários 

são os resultados apresentados pelo Projeto. 

eleitorais (ter votado ou justificado a ausência nas 

eleições). 

 

 
 

O Projeto “Política para Jovens” tem por objetivo a 

educação política para os jovens que estão em 

idade de exercer sua vida política, começando pelo 

voto. Tendo como uma das principais finalidades 

conscientizar a população de que a política está 

próxima de todos, devendo todos então reconhecer 

seu papel como cidadão ativo.  

Durante as aulas, a princípio, é notável o 

desinteresse que há sobre política, sobretudo pela 

falta de esperança de uma política sem corrupção. 

Ao longo das aulas, no entanto, essa ideia é 

desconstruída e, ao fim do projeto, é possível 

identificar resultados no trabalho desenvolvido em 

aula. O Projeto tem por fim difundir a informação à 

população, tendo a perspectiva de que, quanto mais 

pessoas tiverem acesso a essas informações, mais 

elas terão interesse sobre o assunto, e poderão 

conversar com amigos e familiares, difundindo ainda 

mais o conhecimento apreendido. 

Prevê-se que a difusão dessas informações será 

maior ainda com o advento do livro do Projeto. 

Assim, pessoas que tenham acesso ao livro podem 

se inspirar no trabalho realizado e ministrar aulas de 

política para a população. 

O Projeto, então, cumpre seu papel de conscientizar 

politicamente, abrindo diálogo de forma apartidária 

aos alunos. Percebe-se, entretanto, que o Projeto se 

dá mais como uma aula introdutória e básica do 

assunto, a fim de tirar o eleitor do statusquo e 

causar-lhe uma inquietude sobre o assunto. O ideal 

seria uma educação política continuada, 

principalmente, mas não somente, em anos 

eleitorais, para assim a informação ser mais bem 

apreendida e que tenha resultados práticos na vida 

política em sociedade. 
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Anexo 1. 

 

 
 

Figura 1. Escolas atendidas pelo projeto no segundo semestre de 2014. 
 

ESCOLA DATAS PERÍODO TOTAL DE ALUNOS 

ÂNGELO 

SCARABUCCI 

12/08 – 19/08 – 26/08 – 

02/09 – 09/09 – 16/06 

Manhã 

(5 aulas/sala) 

100 alunos (1ºA, 1ºB e 

1ºC) 

ESAC 02/10 Tarde 30 alunos 

SENAI 01/10 Tarde (das 13h às 17h) 32 alunos 

ETEC – JÚLIO 

CARDOSO 

21/08 (das 13h30 às 

16h) – 03/09 (das 

13h30 às 17h) – 02/10 

(das 8h às 11h40) 

Manhã e Tarde 115 alunos (1ºA, 1ºB e 

1ºC – Colegial) 

ETEC – JÚLIO 

CARDOSO 

13/09 Noite (das 19h às 22h) 95 alunos (Ensino 

Técnico – Turma de 

secretariado) 

ADELINA PASQUINO 

CASSIS 

01/09 – 08/09 – 15/09 – 

29/09 

Noite (das 19h às 

21h15) 

80 alunos (3ºA e 3ºB) 

TOTAL - - 452 alunos 


