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JUSTIFICATIVA
Para a consolidação do sistema democrático brasileiro, teremos que enfrentar o
desafio de construir uma cultura de participação, em especial entre os jovens. Para
tanto, trazer para a sala de aula leituras e debates sobre a Democracia, Juventude e
Participação Política é uma estratégia que colabora para a compreensão de como
acontece o controle do poder na sociedade e o desfio de participar das decisões
contribuindo para a formação de cidadãos conscientes. 
ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO
a) Descrição das atividades
• Mobilização
Comece mobilizando os estudantes para a questão da democracia. Pergunte o
que eles entendem por democracia, o que pesam sobre o sistema democrático
brasileiro. 
Aproveite os argumentos para introduzir a questão da participação da
juventude na política.
No final da aula aplique um questionário.
• Leitura e Problematização
Leia com a turma o texto Participação Política e Juventude.
Problematize a visão de que os jovens de hoje são individualistas, consumistas e
não apresentam nenhum interesse pelos problemas políticos da sociedade. 
• Verdade ou Mito? 
• Os jovens são convidados a participar?
• Se não participam, quem reivindica pelo jovem?
• Atividade de reflexão e análise crítica
Atividade em grupo
Proponha que organizem e analisem os dados do questionário (deve ser
Questões: 
• Qual o grau de importância que atribui à política? 
• Existe ou não alguma influência da política sobre sua vida? 
• Você exerce influência na política?
• Participa de organização, movimento social ou partido político? Por quê?
• Tem interesse por informações sobre política? Que tipo de informação mais lhe
interessa? Onde busca essas informações?
• É possível não se envolver com a política?



• O que pensa sobre a obrigatoriedade do voto? 
entregue formulário para organização dos dados).
• Razões do apreço ou desprezo pela política;
• Influência da política (campos/espaços);
• Influência na política (campos/espaços);
• Meios pelos quais recebem informação;
• Tipos de informação que interessa.
Cada grupo deve apresentar para a sala a conclusão de suas análises.
É interessante que o(a) professor(a) retome as questões debatidas na primeira e
segunda aula, compare-as com a análise dos dados. Peça para que os alunos apontem
maneiras de como individualmente e/ou coletivamente o jovem pode contribuir para a
construção e o fortalecimento da democracia brasileira.
• Leitura complementar 
Texto Democracia, corrupção e omissão. Marcia Tiburi •Este artigo é fragmento do
artigo publicado em Zero Hora, na Coluna Tema para Debate, em abril de 2006.
• Sugestões para outros encaminhamentos
Ampliar as discussões visando despertar e desenvolver o senso crítico. Pode-se,
a partir deste estudo/ atividades, propor o desenvolvimento de ações no espaço
escolar e na comunidade.
Exemplos:
• Campanhas sobre cidadania e participação política (do jovem);
• Campanha de mobilização pelo voto consciente;
• Campanha de combate a todo tipo de corrupção;
• Blog;
• Teatro itinerante;
• Jornal ou mural informativo. 
b) Recursos
• Tv;
• Pendrive;
• Textos;
• Jornal, revistas;
• Laboratório de Informática.
AVALIAÇÃO
a) Critérios:
O educando dever apresentar desenvolvimento na capacidade de:
• realizar análise crítica e autocrítica;
• compreensão do problema social e dos conceitos relacionados;
• articulação dos conteúdos com sua prática;
• argumentar com clareza e coerência. 
b) Instrumentos: 
• Expressão oral e escrita: Pesquisa, elaboração de texto e trabalho em grupo. 
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