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Aprender é praticar 

Praticar é repetir 
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RESUMO 

 

O presente estudo identificou práticas de aprendizagem política e a partir delas 

propôs práticas de governança adequadas a ampliar o projeto Parlamento Jovem da 

Justiça Eleitoral, no sentido do desenvolvimento sustentável. Empiricamente, 

quando se pensa em educação política como uma das frentes de solução para os 

males do país, podem emergir algumas perguntas, tais como: como a educação, e 

suas práticas, influenciam na formação dos cidadãos? Como a governança da 

educação pode ser utilizada como instrumento de integração entre sociedade, 

Estado e comunidade científica para o aprimoramento da participação social? Como 

governança, educação e sustentabilidade podem ser relacionadas para se alcançar 

aprimoramento contínuo da sociedade e da democracia? A literatura especializada 

identifica uma carência de conhecimento sobre o funcionamento e a estrutura do 

Sistema Político Brasileiro, o que afeta diretamente o modo de pensar do cidadão 

em relação à política, à maneira como vota e à maneira como vivencia a democracia 

(FORLINI, 2016). Os processos de educação para as eleições estão entre os 

institutos próprios da governança eleitoral. Encontram-se na literatura especializada 

sobre educação política relatos de inúmeras iniciativas voltadas ao letramento 

político nos Poderes Legislativo e no Judiciário. Entretanto, na revisão da literatura 

pertinente ao tema, verificou-se que não há relatos detalhados dos projetos 

desenvolvidos pela Justiça Eleitoral. O presente estudo supre essa lacuna ao 

investigar o Projeto Parlamento Jovem de Araucária e suas práticas de 

aprendizagem, que envolveram ações direcionadas de cidadania e direitos humanos 

aplicadas em um contexto de ensino de nível médio, para formação de cidadãos 

(eleitores e futuras lideranças políticas). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

exploratória, que utiliza como método a fenomenologia e como ferramenta a 

observação participante. Como formas de coleta de dados primários foram utilizados 

diário de campo, conversas informais e entrevistas semiestruturadas em 

profundidade. Como resultados da pesquisa temos: a) a identificação das práticas 

de aprendizagem política e seus impactos para os alunos envolvidos no Projeto 

Parlamento Jovem de Araucária; b) a identificação de que a simples introdução da 

temática relativa aos ODS, sem arranjos e relações mais estruturados, por si só não 

foi suficiente para a consecução de uma aprendizagem política voltada ao 

fortalecimento da democracia e ao desenvolvimento sustentável; e c) elaboração de 

proposta de reformulação do Projeto Parlamento Jovem da Justiça Eleitoral, voltado 

ao desenvolvimento sustentável.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem. Educação política. Desenvolvimento sustentável. 
ODS. Estudos Baseados na Prática. Governança-como-prática. 
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ABSTRACT 

 

The present study identified practices of political learning and from them proposed 

appropriate governance practices to expand the Young Electoral Justice project in 

the sense of sustainable development. Empirically, when one thinks of political 

education as one of the fronts of solution to the country's ills, some questions may 

emerge, such as how does education, and its practices, influence the formation of 

citizens? How can education governance be used as an instrument of integration 

between society, state and scientific community for the improvement of social 

participation? How can governance, education and sustainability be related to 

achieving continuous improvement of society and democracy? The specialized 

literature identifies a lack of knowledge about the functioning and structure of the 

Brazilian Political System, which directly affects the citizens' way of thinking in 

relation to politics, the way in which they vote, and the way democracy lives 

(FORLINI, 2016). Election education processes are among the proper institutes of 

electoral governance. We find in the specialized literature on political education 

reports of numerous initiatives aimed at political literacy in the Legislative and 

Judiciary branches. However, in the literature review pertinent to the theme, it was 

verified that there are no detailed reports of the projects developed by the Electoral 

Justice. This study seeks to contribute to this lack of research by investigating the 

Araucária Young Parliament Project and its learning practices, which involved 

directed actions of citizenship and human rights applied in a context of secondary 

education, for the formation of citizens (voters and future political leaders). It is a 

qualitative, exploratory research that uses as phenomenology method and participant 

observation as a tool. As forms of primary data collection were used field diary, 

informal conversations and semi-structured interviews in depth. As results of the 

research we have: a) the identification of political learning practices and their impacts 

for the students involved in the Araucária Young Parliament Project; b) the 

identification that the simple introduction of the ODS theme, without more structured 

arrangements and relations, was not enough to achieve political learning aimed at 

strengthening democracy and sustainable development; and c) preparation of a 

proposal to reformulate the Young Electoral Justice Parliament Project, focused on 

sustainable development. 

 

Key Words: Learning. Political education. Sustainable development. SDGs. Practice 
Based Studies. Governance-as-practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação é comumente lembrada quando se buscam soluções para os 

desafios do Brasil. Este tema é transversal a todas as áreas do conhecimento e, 

desde a reforma da administração pública dos anos 90, com uma mudança no 

Estado brasileiro de burocrático a gerencial (CHIRINÉA, 2017), a educação vem 

ganhando destaque também nas reflexões sobre seu tratamento e direcionamento 

como política pública, bem como na busca pelo difícil equilíbrio entre quantidade 

(democratização da educação) e sua qualidade.  

Ao se introduzir nas reflexões o tema específico do exercício da cidadania, 

pode-se identificar nos debates a relação direta entre educação e a qualidade da 

democracia, que se pode observar na prática. Tema tão abrangente ganha também 

uma grande amplitude de abordagens, desde a formação do senso comum, como 

por exemplo, abordagens do assunto em veículos de comunicação de massa, até 

investigações mais aprofundadas e embasadas cientificamente (DANTAS, 2010, 

2011; COSSON, 2008; SCHLEGEL, 2008; 2011). Nas últimas duas décadas 

pesquisadores de universidades como: Harvard, Oxford, MIT, Notre Dame, Valência, 

entre outras, vem buscando entender em profundidade os mecanismos pelos quais 

educação e política se conectam (SCHLEGEL, 2011, p.13). 

No presente trabalho investigou-se o Projeto Parlamento Jovem (PPJ) 

implementado em Araucária e suas práticas de aprendizagem, que envolveram 

ações direcionadas de cidadania e direitos humanos aplicadas em um contexto de 

ensino de nível médio, para formação de cidadãos (eleitores e futuras lideranças 

políticas). Considera-se que a maior parte dos alunos do ensino médio está em 

idade para o exercício facultativo (16 anos) e obrigatório (a partir dos 18 anos) do 

direito ao sufrágio, tanto em seu aspecto positivo (votar) quanto no negativo 

(definido doutrinariamente como a possibilidade de ser votado) a partir dos 18 anos.  

Os processos de educação para as eleições estão entre os institutos próprios 

da governança eleitoral (MOZAFFAR; SCHEDLER, 2002; TAROUCO, 2014) ao lado 

de outros, como a logística para as eleições. Na revisão da literatura pertinente ao 

tema, no entanto, verificou-se que apesar de existirem diversas iniciativas voltadas à 

educação para a cidadania desenvolvida pela Justiça Eleitoral (MARCHETTI, 2008; 

MORAIS, 2010; CAMBAÚVA, 2016), não há relatos detalhados de tais projetos. O 
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presente estudo busca contribuir para suprir essa lacuna, dando voz aos 

participantes do Projeto Parlamento Jovem de Araucária (PPJA). 

No âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR), por exemplo, 

são desenvolvidas diversas ações voltadas para a cidadania, como os projetos 

Eleitor do Futuro e Tribunal Eleitoral Jovem. Sou servidora do TRE/PR e responsável 

pela execução do PPJ em Araucária. Nesse contexto, a pesquisa foi desenvolvida 

concomitantemente ao desenrolar do Projeto. Uma das características da presente 

pesquisa foi minha participação em diversos níveis. Ora mais ativa, como quando da 

organização do cronograma, capacitação de professores e alunos, treinamento de 

mesários, apuração da eleição, etc.; ora atuando como expectadora dos 

acontecimentos (filiações, campanha política dos candidatos, debates, eleição 

propriamente dita e desenvolvimento dos trabalhos dos jovens vereadores). Em 

razão deste envolvimento, em alguns momentos neste trabalho farei uso do discurso 

em primeira pessoa. 

Por ocasião da implementação do Projeto Parlamento Jovem, eu acabara de 

concluir no mestrado a disciplina Sustentabilidade nas Organizações, que abordou 

em profundidade os ODS (Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável).  

Convencida da possibilidade transformadora da inclusão desta pauta na educação 

de crianças e jovens, decidi realizar uma intervenção no projeto, no sentido de 

inclusão dos ODS no conteúdo a ser repassado a professores e alunos participantes. 

Entretanto, no desenvolvimento do projeto observei que tais conteúdos não foram 

trabalhados em sala de aula e poucos alunos utilizaram os ODS na elaboração de 

suas campanhas eleitorais. Movida por este aparente insucesso da intervenção, 

decidi investigar os motivos da não inclusão dos ODS nas discussões travadas no 

âmbito do projeto e, quais práticas e estruturas de governança podem auxiliar no 

desenvolvimento de práticas de aprendizagem voltadas ao desenvolvimento 

sustentável.  

Não se pode garantir que um único estudo com limitações de tempo, recursos 

e até mesmo limitações intelectuais da pesquisadora, seja apto a responder 

satisfatoriamente a todas as perguntas levantadas. Pode-se esperar, no entanto, 

que a partir da descrição do fenômeno e suas práticas, outros olhares sejam 

despertados para detalhamentos e aprofundamentos do presente estudo, e também 

para outros fenômenos e outras práticas relacionados a governança, aprendizagem 

e desenvolvimento sustentável. 
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1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O problema de pesquisa é orientado pela seguinte questão: Como a 

aprendizagem política ocorre entre os alunos envolvidos nas práticas do projeto 

Parlamento Jovem da Justiça Eleitoral de Araucária-PR, e de que forma se pode 

ampliar o projeto para a aprendizagem voltada para o desenvolvimento sustentável? 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO OBJETIVO GERAL 

 

Pretende-se com o presente estudo identificar práticas de aprendizagem 

política e a partir delas propor práticas adequadas a ampliar o projeto Parlamento 

Jovem da Justiça Eleitoral, no sentido do desenvolvimento sustentável. 

 

1.3 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Como desdobramentos deste problema de pesquisa, elencam-se os seguintes 

objetivos de pesquisa: 

1. Descrever as práticas de aprendizagem política dos alunos envolvidos no 

Projeto Parlamento Jovem da Justiça Eleitoral de Araucária – PR. 

2. Identificar as práticas de aprendizagem política do projeto Parlamento Jovem 

da Justiça Eleitoral de Araucária – PR, com potencial de ampliação para a 

aprendizagem voltada ao desenvolvimento sustentável. 

3. Propor alterações no projeto Parlamento Jovem da Justiça Eleitoral de 

Araucária – PR, com o objetivo de atingir também a aprendizagem voltada 

para o desenvolvimento sustentável. 

 

1.4 JUSTIFICATIVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS 

 

Empiricamente, quando se pensa em educação política como uma das frentes 

de solução para os males do país, podem emergir algumas perguntas, tais como: 

como a educação, e suas práticas, influenciam na formação dos cidadãos? Como a 

governança da educação pode ser utilizada como instrumento de integração entre 

sociedade, Estado e comunidade científica para o aprimoramento da participação 

social? Como governança, educação e sustentabilidade podem ser relacionadas 
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para se alcançar aprimoramento contínuo da sociedade e da democracia? A 

literatura especializada identifica uma carência de conhecimento sobre o 

funcionamento e a estrutura do Sistema Político Brasileiro, que afeta diretamente o 

modo de pensar do cidadão em relação à política, à maneira como vota e à maneira 

como vivencia a democracia (FORLINI, 2016). Tal compreensão é corroborada por 

Cambaúva, que aponta: 

No debate sobre qualidade dos regimes democráticos, 
um dos principais argumentos é a importância da 
educação visando ao preparo de cidadãos para usufruir 
plenamente de seus direitos, exercer suas funções 
enquanto eleitores e participar de discussões político-
partidárias – isto é, da construção de competências 
necessárias para lidar com atividades políticas de modo 
geral (CAMBAÚVA, 2016, p. 217). 

 

Para (TAROUCO, 2014, p. 232) os processos de educação para as eleições 

estão entre os institutos próprios da governança eleitoral: 

É razoável supor que em um ambiente eleitoral mais 
protegido contra manipulações os partidos terão mais 
incentivos para participar da competição eleitoral e para 
respeitar os resultados. Ao contrário, em disputas 
marcadas pela discricionariedade dos gestores, pela 
parcialidade nos julgamentos e pela vulnerabilidade a 
fraudes, haverá menos incentivo ao comportamento 
competitivo democrático  

 

Encontram-se na literatura especializada sobre educação política relatos de 

inúmeras iniciativas voltadas ao letramento político, desvinculados de 

direcionamentos partidários tais como a Oficina Municipal de São Paulo (escola de 

cidadania e Gestão Pública), a Associação Bê-a-bá (que possui o Projeto Cidadania 

na Escola), o Projeto Jogo da Política, o Projeto Politiquê (Recife), o Estágio-Visita 

de Curta Duração (Câmara dos Deputados de Brasília), os Parlamentos Jovem 

Catarinense e mineiro, dentre tantos outros.  

Na revisão da literatura pertinente ao tema, no entanto, verificou-se que 

apesar de existirem diversas iniciativas voltadas à educação para a cidadania 

desenvolvida pela Justiça Eleitoral (MORAIS, 2010; CAMBAÚVA, 2016), não há 

relatos detalhados de tais projetos. O presente estudo contribui para suprir essa 

lacuna, oportunidade em que se dá voz aos participantes do Projeto Parlamento 

Jovem de Araucária. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Além da introdução, na qual foram apresentados o problema de pesquisa, o 

objetivo geral, os objetivos específicos e as justificativas teóricas e práticas, a 

presente dissertação traz, no segundo capítulo, a fundamentação teórica e empírica 

da pesquisa. Como arcabouço teórico foram abordados os conceitos de 

aprendizagem em Dewey, práticas em Schatzki, desenvolvimento sustentável em 

Sachs e governança como prática, além de uma breve apresentação de pesquisas 

relacionadas especificamente à aprendizagem (ou educação) política.   

No terceiro capítulo foram explicitados os procedimentos metodológicos, com 

a especificação do problema de pesquisa que trata da aprendizagem política entre 

os alunos envolvidos nas práticas do projeto Parlamento Jovem da Justiça Eleitoral 

de Araucária-PR, bem como da investigação de como se pode ampliar o projeto 

para a aprendizagem voltada para o desenvolvimento sustentável. Para tanto, como 

gestora da Justiça Eleitoral, implementei o Projeto Parlamento Jovem junto à 

estudantes de ensino médio de três colégios públicos da cidade de Araucária/PR e 

como pesquisadora, realizei uma pesquisa ex ante e ex post factum, ao inserir no 

escopo do projeto os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Organização das Nações Unidas (ONU). Trata-se, portanto, uma pesquisa 

qualitativa, exploratória, que utiliza como método a fenomenologia e como 

ferramenta a observação participante. Como formas de coleta de dados primários 

foram utilizados diário de campo e entrevistas semiestruturadas em profundidade 

(ANEXO I), entrevistas informais, observações participante e não participante, 

análise de documentos e dados informais, como grupos de redes sociais.  

No quarto capítulo realizou-se a caracterização do grupo estudado e a análise 

fenomenológica dos dados. No quinto capítulo consignou-se a proposta de projeto 

de educação política para jovens, voltado ao fortalecimento da democracia e ao 

desenvolvimento sustentável. As limitações da pesquisa e as considerações finais, 

com discussão de dados e indicações para futuras pesquisas, foram consignadas no 

sexto capítulo.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como arcabouço teórico foram abordados os conceitos pragmáticos de 

aprendizagem em Dewey, educação política, educação para o desenvolvimento 

sustentável e práticas em Schatzki. 

 

2.1 APRENDIZAGEM – PRAGMATISMO DE JOHN DEWEY 

 

Parte-se da premissa que o indivíduo é um ser social e que, portanto, se 

desenvolve na medida em que a própria sociedade se desenvolve. De fato, aprender 

é um fenômeno coletivo derivado de ações e práticas - e não primariamente do 

universo de pensamento (ELKJAER, 2000).  

O pragmatismo de John Dewey, filósofo da educação (1859-1952), adequa-se 

ontológica e epistemologicamente ao presente estudo, fornecendo conceitos como 

experiência, transação, investigação e continuidade. Tais conceitos nos ajudam a 

compreender o fenômeno investigado à luz de uma abordagem centralizada na 

aprendizagem, diversamente de outras teorias, focadas no ensino. Vejamos tais 

conceitos: 

 

a) Experiência 

 

Para Dewey há uma intrínseca relação entre experiência e natureza, devendo 

o dualismo teoria/prática ser afastado. O autor defende a utilização do método 

empírico nas pesquisas científicas e aponta a experiência como um método para o 

atingimento da natureza. Nesse sentido: 

Apenas é possível esperar revelar, no decurso da discussão 
considerada como um todo, as significações que estão 
aderidas a “experiência” e “natureza”, e desta maneira 
insensivelmente produzir, desde que se seja afortunado, 
mudança nas significações previamente aderidas a elas. 
Este processo de mudança pode ser acelerado pelo chamar 
a atenção para outro contexto, no qual natureza e 
experiência convivem harmoniosamente juntas – onde a 
experiência apresenta-se a si própria como o método, e o 
único método, para atingir a natureza, penetrar seus 
segredos, e onde a natureza revelada empiricamente (pelo 
uso do método empírico na ciência natural) aprofunda, 
enriquece e dirige o desenvolvimento posterior da 
experiência (DEWEY, 1980, p. 3). 



22 

 

Na visão de Dewey a experiência não é nem objetiva e nem subjetiva, pois, a 

experiência reflexiva não separa o ser humano da natureza, mas torna a natureza 

parte integrante do ato de experienciar. O autor ainda alerta, no entanto, que há 

experiências que favorecem a aprendizagem e outras que não a favorecem. O que 

as diferencia é a qualidade das experiências, e em especial a capacidade de fazer 

com que o indivíduo se mantenha em movimento em busca de algo que não possui 

(PIMENTEL, 2015, p. 40). 

A crença de que toda educação genuína se consuma através da experiência 

não quer dizer que todas as experiências sejam genuínas e igualmente educativas 

(Dewey, 1980, p. 14). Há também as experiências que deseducam. O autor 

americano esclarece que experiências deseducativas são aquelas que produzem o 

efeito de parar ou de distorcer o crescimento para novas experiências posteriores 

Dewey (1980, p.14). 

Por outro lado, as experiências podem ser tão desconexas e desligadas umas 

das outras que, embora agradáveis ou mesmo excitantes em si mesmas, não se 

articulam cumulativamente (Dewey, 1980 p. 14). As experiências desconectadas 

geram hábitos dispersivos, cuja consequência é a incapacidade no futuro de 

controlar novas experiências. Esta consequência é resumida pelo autor com a 

seguinte pergunta “quantos acharam o que aprenderam tão alheio às situações da 

vida fora da escola, que nenhuma capacidade de controle puderam desenvolver 

para o comando da vida?” (DEWEY, 1980, p. 15). 

 

b) Transação 

 

Pimentel (2015, p. 91), partindo de Dewey e Elkjaer, sintetiza o conceito 

pragmático de transação como a relação ativa entre o indivíduo e o ambiente físico e 

social, por meio da qual se constituem e se reconstituem simultaneamente, pois 

podem mudar sujeito, objeto e ambiente.  

A experiência é simultaneamente um produto, um conteúdo, um processo, um 

método (ELKJAER, 2000, p. 92), pois a reflexão é ela própria uma experiência que 

produz objetos de reflexão, e explicitam os objetos primários, tornando-os aptos a 

serem apreendidos pelo entendimento (PIMENTEL, 2015, p. 40). 
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c) Investigação (inquiry) 

 

Outro conceito fundamental para a compreensão de como se dá a experiência 

de aprendizagem é o que Dewey denomina de “método de inquirição”. 

Estabelecendo o pensamento como um instrumento para ação experimental, é 

capturado em Dewey o conceito de inquirição como a maneira em que as pessoas 

adquirem conhecimento (ELKJAER, 2000, p. 97). Pimentel (2015, p. 92) apresenta a 

investigação (inquiry) como a capacidade de utilizar as experiências passadas na 

construção de uma nova experiência. Usada na experiência da vida diária, a 

investigação nasce de um problema ou de uma situação a ser modificada. 

 

d) Continuidade 

 

As práticas de aprendizagem, no contexto apresentado, são um contínuo, 

situadas no espaço e no tempo, configurando um processo completo, que engloba 

expansão e contração, no qual há infinitos potenciais para descobertas de aspectos 

diferentes do mundo do indivíduo. Nesse sentido as lições de Dewey: 

(...) por causa do princípio da continuidade, algo é levado de 
uma situação anterior para outra posterior. Conforme um 
indivíduo passa de uma situação para outra, seu mundo, seu 
ambiente, se expande ou se contrai. Ele não passa a viver 
em outro mundo, mas em uma parte ou aspecto diferente de 
um mesmo mundo. O que ele aprendeu no processo de 
aquisição de um conhecimento ou habilidade em uma 
determinada situação torna-se um instrumento para 
compreender e lidar com a situação posterior. O processo 
continua enquanto a vida e a aprendizagem continuarem 
(Dewey, 2011. p. 45). 

 

Pimentel (2015, p. 40) sintetiza que essa noção nada mais é do que a ideia de 

que uma experiência permanece presente nas experiências subsequentes, tendo em 

vista que uma experiência modifica e influencia a maneira como ocorrem as 

experiências ulteriores.  

Este esforço teórico ganha novos contornos se pensado em sintonia com os 

conceitos de sustentabilidade, que serão aprofundados mais à frente. Adianta-se, 

porém neste ponto, um aspecto da sustentabilidade, que é sua dimensão política.  

Dewey debruçou-se também sobre o tema democracia, que se insere na 

dimensão política da sustentabilidade. Em seu estudo “Democracia criativa: a tarefa 
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diante de nós” (1939), o filósofo americano defende a ideia de democracia como um 

modo pessoal de vida individual (DEWEY, 1939, p. 3). Filosoficamente, Dewey 

aponta que a democracia é a crença na habilidade da experiência humana de gerar 

os objetivos e métodos pelos quais uma experiência ulterior irá crescer numa 

riqueza ordenada.  

Desta forma, experiências, transações entre indivíduos e meio circundante e 

investigações das experiências passadas para a construção de novas e melhores 

experiências são elementos constituintes da democracia. Dewey destaca que, visto 

que o processo de experiência é capaz de ser educativo, a fé na democracia é o 

mesmo que fé na experiência e educação (DEWEY, 1939, p.7).  

Como visto, experiências genuínas e educativas dizem respeito diretamente 

ao conhecimento das condições tais como elas são. Dewey aponta esse 

conhecimento como a única base sólida de comunicação e compartilhamento; 

qualquer outra comunicação significa sujeição de algumas pessoas à opinião de 

outras pessoas (DEWEY, 1939, p.7). 

Partindo-se da premissa estabelecida por Dewey, que a democracia deve ser 

experiência, um verdadeiro modo de vida, avançaremos no estudo de como 

organizar as experiências de aprendizagem política voltadas à democracia, de 

maneira que as mesmas sejam genuínas e educativas. 

 

2.2 EDUCAÇÃO POLÍTICA 

 

Para Dahl (2001, p. 200-206) a natureza e a característica da democracia 

dependem grandemente da maneira como os cidadãos e os líderes resolvem certas 

dificuldades específicas, quais sejam: Ordem econômica; Internacionalização; 

Diversidade cultural; e Educação cívica. 

Merece destaque o fato de um dos maiores pensadores da democracia da 

atualidade identificar a educação cívica como um dos pontos fundamentais para 

definição da natureza das características da democracia, e, em consequência de 

sua qualidade. Dahl (2001, p.204-205) defende que um critério essencial para um 

processo democrático é a compreensão esclarecida: dentro de razoáveis limites de 

tempo, cada cidadão deve ter oportunidades iguais e efetivas de aprender sobre as 

alternativas políticas pertinentes e suas prováveis consequências. O autor ressalta 

que uma das necessidades imperativas dos países democráticos é melhorar a 
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capacidade do cidadão se envolver de modo inteligente na vida política. 

No Brasil, são vários os estudos que demonstram a necessidade urgente do 

desenvolvimento de processos de educação política (também denominada 

letramento político ou instrução para cidadania). Forlini (2016) embasa esta 

assertiva em resultados de pesquisas de opinião e pesquisas eleitorais nas quais se 

constatam o desconhecimento sobre o sistema político, aversão à política como um 

todo e o baixo índice de envolvimento e participação dos eleitores. 

A participação cidadã, no entanto, não é desafio unicamente no Brasil. 

Menciona-se, como exemplo, o caso da Colômbia (JIMENEZ, et al., 2010), que 

partiu para uma educação cívica e cidadã em direção a uma pedagogia mais voltada 

para o desenvolvimento de competências do que para a transmissão de 

conhecimento. O currículo deste país visa desenvolver quatro competências básicas: 

linguagem, matemática, ciências e cidadania (UNESCO, 2016).  

Dantas (2010, p.03-04) estabelece um paralelo entre participação e educação. 

Para o autor, a participação guarda relação com o caráter quantitativo da 

democracia, enquanto a educação está associada ao aspecto qualitativo.  

Entretanto, o aumento quantitativo da educação não garante um incremento 

qualitativo participação e na democracia. Nesse sentido, Caruso e Dantas (2011, 

p.23) mencionam artigo de Schlegel (2010) para demonstrar que apesar do aumento, 

nos últimos 20 anos da universalização do Acessado à escola: 

(…) tal “milagre” não ocorreu. Sabemos que o caráter 
quantitativo das conquistas educacionais não combinou com 
um aumento qualitativo das percepções cidadãs, e isso está 
comprovado no que diz respeito ao envolvimento do cidadão 
comum com a política. Escolarizar não representa, 
automaticamente, politizar.  

 

A educação política ainda é vista com reservas no Brasil. Caruso e Dantas 

(2011, p.23) indicam que o regime militar e suas disciplinas de Educação Moral e 

Cívica e Organização Social e Política do Brasil (OSPB) ainda assustam quem não 

acredita que a politização de uma sociedade é pressuposto do bom funcionamento 

da democracia. Poucos aceitam que o conteúdo que serviu ao autoritarismo poderia 

ser modernizado e atender aos princípios qualitativos da democracia (CARUSO; 

DANTAS, 2011; DANTAS, 2010). Ressalta-se que a presente pesquisa segue por 

outra via. Mais, adiante, na análise dos dados, na proposta apresentada, e na 

discussão dos resultados, restará configurado que foram eleitos metodologias e 
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conteúdo (alicerçados nos estudos da UNESCO) totalmente distintos da educação 

política conhecida historicamente ou mesmo sua modernização.   

Uma perspectiva diferente é trazida por Schlegel (2011, p. 14), que defende 

que a viabilidade de se trabalhar conceitualmente sobre os retornos políticos da 

educação: 

Na Economia e na Sociologia, é bem difundida a noção de 
que a escolarização traz ganhos mensuráveis em termos 
econômicos, sobretudo em matéria de empregabilidade e 
renda. É viável trabalhar com conceito análogo para tratar 
das influências sobre o comportamento político, tomando-as 
como ganhos quando aplicadas a dimensões que considero 
favoráveis à convivência democrática, como participação e 
apoio aos princípios democráticos 

 

Neste diapasão da tentativa de mensuração dos retornos políticos da 

educação, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

desde 2009 calcula e publica indicadores de resultados sociais da educação, um 

deles relativo ao aumento do interesse por política, com claro caráter instrumental de 

análise dos impactos da educação na vida social (SCHLEGEL, 2011, p.18-19). 

Com a denominação ´educação para a cidadania global´ (ECG) a UNESCO 

vem desenvolvendo desde 2012 estudos e ações voltadas à dimensão global da 

educação para a cidadania (UNESCO, 2016). 

A cidadania global refere-se ao sentimento de pertencer a uma comunidade 

mais ampla e a uma humanidade comum. Ela enfatiza a interdependência e a 

interconexão política, econômica, social e cultural entre os níveis local, nacional e 

global (UNESCO, 2016, p. 14).   

A ECG busca atuar como fator de transformação ao possibilitar novas 

abordagens de aprendizagem voltadas ao desenvolvimento de competências para 

que cada um tenha condições de se desenvolver e ter rol de opções de escolhas e 

de ações em um mundo em constante transformação. Neste sentido, a UNESCO 

(2016) consigna: 

A ECG adota “uma abordagem multifacetada e utiliza 
conceitos e metodologias já aplicadas em outras áreas, 
incluindo a educação para os direitos humanos, a educação 
para a paz, a educação para o desenvolvimento sustentável 
e a educação para o entendimento internacional e visa à 
consecução de seus objetivos comuns. 
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A percepção dos jovens quanto à política merece destaque. Caruso e Dantas 

(2011, p.23) afirmam que, por um lado, existe uma visão por vezes negativa do 

jovem sobre a política. Por outro lado, tal olhar coexiste com o reconhecimento 

sobre a relevância da educação política. Os autores enfatizam ser possível, em 

virtude desse reconhecimento, transformar a relação do estudante com a política por 

meio de ações formais de educação. 

 

2.2.1 Parlamento Jovem 

 

Cosson realizou um amplo estudo sobre os modelos de programas 

´parlamento jovem´ adotados em diversos países. De acordo com o autor, em linhas 

gerais, o programa se situa entre dois modelos, não necessariamente antagônicos: o 

fórum de discussão e a simulação propriamente dita, o autor detalha tais modelos: 

No primeiro, tem-se o uso da palavra Parlamento para 
significar uma assembleia de jovens com fins de atuação 
política, ainda que seja amplamente recusado um caráter 
partidário para essa ação. A ideia mestra é dar voz aos 
jovens, metáfora sugerida por vários desses fóruns, 
permitindo que suas demandas e ações ganhem legitimidade 
social. Na segunda, prioriza-se a imitação dos trabalhos 
parlamentares, notadamente uma sessão plenária, com 
objetivos essencialmente educacionais. Ao simular o 
funcionamento do parlamento, os jovens aprendem, por sua 
própria experiência, a importância do processo democrático 
na construção de uma sociedade justa e comprometida com 
o bem-estar de todos, passando a valorizar a cidadania 
política. Também está claro que o modelo do fórum é o 
preferido das organizações não-governamentais e 
associações de jovens, ao passo que o modelo da simulação 
parece atender melhor aos propósitos das casas legislativas. 
Não obstante, vários são os parlamentos que procuram 
misturar os dois modelos em um único programa (COSSON, 
2008, p. 111). 

 
No Brasil, a maior parte dos programas é desenvolvida pelo Poder Legislativo, 

em muitos casos com o apoio do Poder Judiciário Eleitoral e de secretarias de 

educação (que fazem parte da estrutura do Poder Executivo). O Poder Judiciário 

Eleitoral vem desenvolvendo, mais recentemente, um número maior de programas 

de letramento político, com  acentuada tendência de aumento, tendo em vista a 

inclusão de tal item como meta específica da Justiça Eleitoral definida pelo Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ (Meta: Ações para educação eleitoral - Promover ações 

voltadas ao esclarecimento sobre os direitos e deveres do eleitor, a importância do 
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ato de votar, a autonomia do eleitor na escolha do candidato e o exercício do voto 

consciente). Por outro lado, é raro que a instituição responsável seja um órgão do 

Executivo (COSSON, 2008, p. 112). 

Independentemente da forma ou modelo adotado nos Parlamentos Jovens, o 

programa, enquanto projeto educacional enseja a formação para a cidadania pela 

experiência (COSSON, 2008, p. 120), em consonância com a aprendizagem como 

enriquecimento da experiência proposta por Dewey. 

 

2.3 EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) fazem parte da Agenda 

para 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por chefes de Estado, de 

Governo e altos representantes da ONU em 2015, em Nova York. Esta Agenda 

propõe uma ação mundial coordenada entre os governos, as empresas, a academia 

e a sociedade civil para alcançar os 17 ODS e suas 169 metas, de forma a erradicar 

a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta (FAQ 

ODS). 

Apesar de os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não serem 

juridicamente vinculantes, espera-se que os países estabeleçam planos, programas 

e políticas adaptadas a implementá-los e ainda, monitorar seu desenvolvimento. 

Para falar de ODS, é necessário falar previamente, ainda que panoramicamente, 

sobre direitos humanos. 

A doutrina classifica as etapas sucessivas de implementação dos direitos 

humanos em “gerações” em paralelo aos ideais da Revolução Francesa. A teoria 

dos direitos humanos é vasta, sendo sua própria classificação objeto de polêmicas. 

Considerando que um aprofundamento no tema fugiria do escopo do presente 

trabalho, abordaremos tangencialmente a classificação mais tradicional dos direitos 

humanos. 

 

2.3.1 Direitos Humanos  

 

A doutrina classifica as etapas sucessivas de implementação dos direitos 

humanos em “gerações”, traçando um paralelo com os ideais da Revolução 



29 

 

Francesa. Como dito, a teoria dos direitos humanos é vasta, sendo sua própria 

classificação objeto de polêmicas. Guerra Filho (2014, in Direitos Fundamentais e 

Jurisdição Constitucional, p.949/860) aponta, dentre as várias possíveis, a distinção 

entre “direitos fundamentais” e “direitos humanos”. Para o autor, de um ponto de 

vista histórico, os direitos fundamentais são, originariamente, direitos humanos. 

Entretanto, ressalta o autor, que os direitos fundamentais são manifestações 

positivas do Direito, enquanto os direitos humanos são pautas ético-políticas, 

situadas no plano internacional. Considerando que um aprofundamento no tema 

fugiria do escopo do presente trabalho, abordaremos tangencialmente a 

classificação ampliada dos direitos humanos, proposta por Paulo Bonavides. 

Carl Schmitt (apud BONAVIDES, 2017, p. 575) estabeleceu dois critérios 

formais e um critério material para a caracterização dos direitos humanos: são 

designados como tais no instrumento constitucional, são aqueles mais resguardados 

pela Constituição em termos de garantia e segurança – ou são imutáveis ou tem sua 

mudança dificultada; e sob o aspecto material, variam conforme a ideologia, a 

modalidade de Estado, a espécie de valores e princípios que a Constituição de cada 

Estado consagra. 

Bonavides (2017, p. 576) destaca que o processo de normatização de tais 

direitos foi cumulativo e qualitativo, tendo sua institucionalização seguida, sob o 

ponto de vista histórico, a sequência: liberdade, igualdade e fraternidade. 

Assim, a primeira geração dos direitos humanos corresponde aos direitos de 

“liberdade”. São direitos civis e políticos, consagrados nos séculos XVII e XIX, no 

contexto do Iluminismo (PORTELA, 2012, p.779). São exemplos o direito à vida, à 

liberdade, à propriedade, à segurança. Possuem por titular o indivíduo e são 

oponíveis ao Estado, são direitos de resistência (BONAVIDES, 2017, p. 578). Sarlet 

(2015, p.181) elucida que os direitos políticos, são tantos direitos de participação 

quanto de defesa e propõe uma abordagem conjunta de todos os direitos 

fundamentais elencados nos Capítulos III, IV e V da Constituição, denominando-os 

de direitos da cidadania. A excelência dos direitos políticos como pressupostos 

insubstituíveis para a conformação livre da esfera pública é destacada por GUEDES 

(2013, p. 660). O autor destaca como razões essenciais para tal papel os seguintes 

pontos:  

a) os direitos políticos formam estruturalmente a base do regime democrático;  

b) o direito de votar e ser votado é antes de tudo um direito político 
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fundamental porque nele se assenta a garantia de preservação de todos os 

demais direitos fundamentais. 

 

Das lições de Guedes (2013, p. 660), destaca-se a seguinte reflexão: 

De fato, se, de um lado, as liberdades e os direitos 
fundamentais do indivíduo apenas podem se 
consistentemente garantidos numa sociedade livre, de outro, 
os direitos e liberdades fundamentais pressupõem indivíduos 
e cidadão capazes e voltados não apenas a cuidar de seus 
interesses privados, mas também com vontade e 
responsabilidade suficiente para, no âmbito da esfera pública, 
envolver-se com os assuntos que digam respeito à 
comunidade. (). 

 

A segunda geração dos direitos humanos diz respeito ao valor “igualdade”. 

São os direitos sociais, econômicos, culturais, são exemplos dessa geração os 

direitos ao trabalho, à saúde, à educação e à seguridade social (PORTELA, 2012, 

p.779). Neste momento histórico, a concepção de objetividade e de valores 

relativamente aos direitos fundamentais fez com que os direitos da igualdade tanto 

quanto o da liberdade ganhassem a dimensão de garantia contra os arbítrios do 

Estado (BONAVIDES, 2017, P.583). 

O valor “fraternidade” é consagrado nos direitos de terceira geração. São os 

direitos ao desenvolvimento, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito de 

propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação 

(BONAVIDES 2017, p.583-584): 

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os 
direitos de terceira geração tendem a cristalizar-se no final do 
século XX enquanto direitos que não se destinam 
especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, 
de um grupo ou de um determinado Estado. Tem primeiro 
por destinatário o gênero humano mesmo, num momento 
expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos 
de existencialidade concreta. 

 

Para além dos ideais clássicos da Revolução Francesa, Bonavides defende a 

existência da uma quarta geração, de direitos fundamentais globalizados. Para o 

ilustre constitucionalista, globalizar direitos fundamentais equivale a universalizá-los 

no campo institucional. São direitos de quarta geração o direito à democracia, o 

direito à informação e o direito ao pluralismo (BONAVIDES, 2017, p. 585). O 

doutrinador defende que a democracia de quarta geração há de ser uma democracia 
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direta, viabilizada por informações corretas, pelo avanço das tecnologias da 

comunicação e pelo pluralismo (BONAVIDES, 2017, p. 586). Para o autor, na 

democracia globalizada o Homem configura a presença moral da cidadania. De suas 

lições, destaca-se a seguinte reflexão: “Enfim, os direitos da quarta geração 

compendiam o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos.” 

Recentemente a Paz passou a encabeçar uma nova dimensão de direitos 

fundamentais para Bonavides (2017, p.600). Visto este arcabouço teórico, é 

necessário falar sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. 

 

2.3.2 Desenvolvimento Sustentável 

 

O desenvolvimento sustentável não possui uma definição unânime na 

literatura científica.  No relatório “Our common future” da Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1987), resta 

delineado o conceito clássico de que o desenvolvimento sustentável é o 

"estabelecimento de condições sustentáveis de estabilidade ecológica e econômica 

para o futuro" (COSTA, 2015, p. 1356-1357). 

Na revisão da literatura específica, Evangelista (2006, p. 88) levantou o 

desenvolvimento de diversas abordagens para o conceito de sustentabilidade a 

partir dos anos 1990, como por exemplo, The Natural Step (2000), Capitalismo 

Natural (Hawken et al., 1999), Teoria dos Capitais (PORRITT, 2001; DYLLICK; 

HOCKERTS, 2002) e Triple Bottom Line (JHON ELKINGTON,1998). 

Dentre estes, destaca-se o conceito de sustentabilidade a partir de uma visão 

do tripé da sustentabilidade (triple bottom line). Com efeito, esta é uma visão 

bastante difundida no Brasil, a qual se ampara na visão de uma sustentabilidade 

amparada sobre um tripé formado pelas dimensões econômica, social e ambiental. 

Sachs (2008, p.71) acrescenta a esta noção de tripé da sustentabilidade 

objetivos sociais e éticos (solidariedade sincrônica), propondo que o 

desenvolvimento sustentável deve ser – simultaneamente - includente, sustentável e 

sustentado. Includente do ponto de vista social, sustentável do ponto de vista 

ambiental e sustentado (viável) do ponto de vista econômico (SACHS, 2008; KRUEL, 

2010). A respeito do termo “desenvolvimento includente”, registra-se aqui reflexão 

de Sachs, como uma pequena amostra de seu pensamento: 
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Escrevi em 2004 um estudo sobre o desenvolvimento 
includente, a pedido da comissão de desenvolvimento social 
da OIT. Por muito tempo tentei resistir à moda que consiste 
em pregar no substantivo “desenvolvimento” um rosário cada 
vez mais extenso de adjetivos: econômico, social, político, 
cultural, sustentável e agora (socialmente) includente. Eu 
preferiria usar o termo “desenvolvimento total.” Mas não 
tenho costume de perder tempo com a semântica”. (SACHS, 
2009b, p. 346). 

 

Não obstante a difusão do conceito de sustentabilidade como triple bottom 

line, a visão de Sachs pode auxiliar na busca por uma abordagem ampliada e 

aprofundada do que seja desenvolvimento sustentável. Com efeito, em sua visão, o 

desenvolvimento somente pode ser considerado sustentável se forem atingidas, 

simultaneamente, diversas dimensões, que abrangem a interconexão da vida do 

homem e do planeta (SACHS, 2008; 2009a). Estas dimensões podem ser assim 

sintetizadas (QUADRO 1): 

A dimensão política se torna elemento central, na medida em que se depende 

da vontade política para sua aplicação local, regional, nacional ou internacional 

(GLAVIC, LUCKMAN, 2007 apud BORGES DE OLIVEIRA, LEONETI, ORANGES 

CEZARINO). 

Sob este prisma, o desenvolvimento sustentável é pluridimensional, e ainda 

mais, todas as dimensões envolvidas demandam um avanço simultâneo. Neste 

diapasão da concepção de ´desenvolvimento total´ de Sachs, vem surgindo ideias 

relacionadas a uma mudança de paradigma – passando-se de uma visão 

reducionista e mecanicista do mundo (“o mundo como máquina”), para uma visão de 

mundo sistêmica e ecológica (“o mundo como rede”), para a qual as comunidades 

possuem papel central na construção de sociedades sustentáveis para as gerações 

atuais e futuras (CAPRA, MATTEI, 2018, p. 38, 42-43; 211-212). 

Para se partir dos conceitos para a ação, Sachs (2009a) ensina que o que se 

necessita é criatividade ecológica que subsidie uma forma de pensar de cunho 

desenvolvimentista. O caminho, segundo Sachs, passa pela:  

(...) capacidade da população local de agir de forma não-
agressiva em relação ao meio ambiente, uma vez que 
tenham sido removidos os obstáculos que os impedem de ter 
uma visão de longo prazo a respeito da preservação de sua 
base de recursos. Esses obstáculos são principalmente de 
natureza política e institucional. 
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QUADRO 1: Dimensões do Desenvolvimento Sustentável 

 DIMENSÃO  

SOCIAL 
Parte da premissa de uma sociedade boa, equânime na distribuição de renda 

e de bens, no sentido de redução de desigualdades 

AMBIENTAL respeitar a capacidade de regeneração dos ecossistemas naturais. 

TERRITORIAL 
Relacionada à distribuição territorial dos recursos, das populações e das 

atividades 

ECONÔMICA 

Alocação e gerenciamento mais eficientes dos recursos. Deve ser analisada 

em termos macrossociais e não apenas em termos de rentabilidade 

econômica (análise microeconômica) 

CULTURAL 

Procura de raízes endógenas de processos de modernização e de sistemas 

agrícolas integrados. Processos que traduzam o conceito normativo de 

ecodesenvolvimento em um conjunto de soluções específicas para o local, o 

ecossistema, a cultura e a área. 

ECOLÓGICA 

Uso racional dos recursos naturais, mediante o desenvolvimento e utilização 

de ferramentas tais como: intensificação do uso potencial de recursos, com 

redução de danos ao meio ambiente; substituição de uso de recursos 

esgotáveis (como os combustíveis fósseis), por recursos renováveis, 

conservação de energia e recursos, reciclagem, promoção da autolimitação 

do consumo, intensificação de pesquisas nesta área e definição de normas 

adequadas à proteção ambiental. 

POLÍTICA 

(NACIONAL) 

Democracia como apropriação universal dos Direitos Humanos e coesão 

social 

POLÍTICA 

(INTERNACIONAL) 

Políticas de prevenção e precaução de processos de degradação ambiental 

integradas no plano internacional 

Fonte: elaborado a partir de Sachs (2008 e 2009a) 

 

 

Ainda no campo da ação, a capacitação jurídica dos membros de uma 

comunidade é prática essencial para o funcionamento das instituições (CAPRA E 

MATTEI, 2018, p. 213). Sachs (2008; 2009a) e Sen (2010) destacam a relevância da 

educação para o desenvolvimento sustentável. Na área educacional avançou-se um 

pouco mais para contextualizar a atuação social de cada ser humano, nesse sentido, 

Amartya Sen ensina: 

Existe uma acentuada complementariedade entre a condição 
de agente individual e das disposições sociais: é importante 
o reconhecimento simultâneo da centralidade da liberdade 
individual e da força das influências sociais sobre o grau e o 
alcance da liberdade individual (SEN, 2010, p. 9-10). 
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Entretanto, é importante destacar alerta de Sachs (2008, p.40) no sentido de 

que a educação é condição necessária, mas não suficiente. Para que a educação 

não seja apresentada como uma panaceia, ela deve vir junto com um pacote de 

políticas de desenvolvimento. 

A humanidade passa por um momento de transição sistêmica e global 

(ABRANCHES, 2017), de rupturas paradigmáticas implementadas por agentes de 

mudança. Na visão de Sérgio Abranches: 

As ações, inovações desses agentes revolucionadores 
propagam-se pelos canais que formam opiniões, valores e 
produzem conhecimento. A grande mudança ocorre menos 
pelo que fizeram estrito senso, e mais pelo que proporcionam 
que seja feito a partir de suas ações (ABRANCHES, 2017, 
p.61).  

 

Instituições de ensino são o ambiente favorável para proporcionar aos 

indivíduos um desenvolvimento integral e ético. Oportuna a lição trazida por Amartya 

Sen (2010, p. 9-10) no sentido de que: 

O comprometimento social com a liberdade individual 
obviamente não precisa atuar apenas por meio do Estado; 
deve envolver também outras instituições: organizações 
políticas e sociais, disposições de base comunitárias, 
instituições governamentais de vários tipos, a mídia e outros 
meios de comunicação e entendimento público, bem como 
as instituições que permitem o funcionamento de mercados e 
relações contratuais. 

 

Mantendo-se tal perspectiva de inter-relações para o desenvolvimento 

sustentável, passaremos a analisar mais detidamente os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (QUADRO 2), buscando formar um arcabouço teórico 

que auxilie na ampliação dos objetivos e dos resultados do PPJ, bem como no 

aprofundamento de seus resultados individuais e sociais. 
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QUADRO 2: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

OBJETIVOS  

1 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 

2 
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável 

3 
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 

idades 

4 
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades 

de aprendizagem ao longo da vida para todos 

5 Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 

6 
Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para 

todos 

7 
Assegurar a todos o Acessado confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia 

8 
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

9 
Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação 

10 Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

11 
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis 

12 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

13 Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos (*) 

14 
Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável 

15 

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 

de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade 

16 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o Acessado à justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis 

17 
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável 

(*) Reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima é o fórum 

internacional intergovernamental primário para negociar a resposta global à mudança do clima. 
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No âmbito nacional temos o documento “Negociações da agenda de 

desenvolvimento pós-2015: elementos orientadores da posição brasileira”, elaborado 

com o objetivo de orientar os negociadores brasileiros nas discussões do Grupo de 

Trabalho Aberto sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (GTA-ODS), 

constituído no âmbito da Assembleia-Geral das Nações Unidas, cujas atividades 

foram concluídas em julho de 2014. Estando atualmente em vigor o PLANO DE 

AÇÃO 2017-2019, elaborado pela Comissão Nacional Para os ODS, que trata da 

governança, da estratégia da Agenda 2030 para o Brasil, esclarece os princípios 

adotados para o plano de ação e apresenta esquematicamente os eixos estratégicos. 

Dentre estes, destaca-se a meta específica para o ODS4, tendo em vista sua 

pertinência temática ao presente estudo (QUADRO 3).  

 

QUADRO 3: ODS 4 - Educação de Qualidade 

ODS 4 META ESPECÍFICA 4.7 

Assegurar a educação 

inclusiva e equitativa e de 

qualidade, e promover 

oportunidades de 

aprendizagem ao longo da 

vida para todas e todos. 

Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 

habilidades necessárias para promover o desenvolvimento 

sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o 

desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos 

humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e 

não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural 

e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. 

Fonte: Nações Unidas, 2015. 

 

Com efeito, a EDS pode servir como importante ferramenta para o 

aprendizado contínuo de competências transversais a todas as áreas da vida em um 

contexto de práticas que se criam e recriam, ampliando o repertório de soluções 

possíveis, frente a situações cada vez mais complexas. 

Das lições de Dewey (1965, p.21-27) extraímos a noção de aprendizagem 

contínua: 

A ideia de um objeto externo leva à separação entre meios e 
fins, enquanto que um objetivo que se desenvolve dentro de 
uma atividade, como um plano para a sua direção, sempre 
comporta ambos, fins e meios, e a distinção se faz por mera 
conveniência. Cada meio é um fim temporário até ser 
alcançado. Todo fim se torna um meio de dar 
prosseguimento à atividade assim que é atingido. O fim 
assinala a direção futura de uma atividade em que estamos 
envolvidos; o meio a direção atual. A ruptura entre fim e meio 
deprecia a importância da atividade e tende a reduzi-la a um 
trabalho penoso, que o indivíduo evitaria se pudesse. Um 
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fazendeiro precisa usar plantas e animais para dar 
prosseguimento a suas atividades rurais. Apreciar essas 
atividades ou considerá-las simples meios que necessita 
para obter outra coisa em que está interessado certamente 
fará grande diferença para sua vida.  

 

Ao adotar-se tal perspectiva, a aprendizagem ganha contornos e conteúdo de 

prática, como veremos no próximo tópico. 

 

2.4 ESTUDOS BASEADOS NA PRÁTICA  

 

O paradigma de estudos a partir das práticas (practice turn) rompe com a 

tradicional separação entre sujeito e objeto presente no representacionismo, no 

individualismo, no estruturalismo, no funcionalismo, no pós-estruturalismo, entre 

outros (SCHATZKI, 2012). 

Nesta visão, as atividades humanas são sociais, na medida em que são 

coletivamente organizadas (NICOLINI, 2013; SCHATZKI, 2012). Para Nicolini (2013) 

e Schatzki (2012) esta organização se dá por meio de arranjos sócio materiais, ou 

seja, disposições de pessoas e objetos em um determinado espaço-tempo, que se 

manifestam na forma de “fazeres” e “dizeres”, interconectados por meio elementos 

integradores - práticas, regras, estruturas teleoafetivas e entendimento gerais. As 

práticas, por sua vez, se interconectam com outras práticas. Sob este prisma, as 

práticas são as constituintes da própria estrutura social, sendo elas mesmas 

tomadas como unidade de análise nos Estudos Baseados na Prática (PIMENTEL e 

NOGUEIRA, 2018). 

Nicolini (2013) esclarece que não existe uma teoria unificada da prática. Para o 

autor, teorias da prática constituem, de fato, uma família bastante ampla de 

abordagens teoréticas ligadas por uma teia com semelhanças históricas e 

conceituais.  

Não obstante tal diversidade de teorias da prática, colhemos de Nicolini (2013, 

p.40) algumas características que as diferenciam das demais abordagens:  

1. todas as teorias da prática colocam em primeiro plano a atividade. 

Família, autoridade, instituições e organizações são mantidas através 

da realização de atividades materiais que, em larga medida, somente 

existem enquanto são executadas;  
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2. as teorias da prática trazem à tona o papel fundamental do corpo e 

dos objetos materiais em todas as questões sociais os objetos, na 

verdade, tanto criam práticas duráveis, como conectam práticas umas 

às outras, através do espaço e do tempo;  

3. as teorias da prática delimitam um espaço específico para a agência 

individual e para os agentes, o homo praticus é concebido como um 

portador de práticas, um corpo/mente que “carrega”, mas também 

“realiza” práticas sociais;  

4. a adoção de uma abordagem da prática transforma radicalmente 

nossa visão de conhecimento, de sentido e de discurso. O discurso, 

neste sentido, se torna, ele mesmo, uma prática: práticas discursivas 

não são vistas apenas como maneiras de representar o mundo, mas 

também como formas de intervir e agir nele; e  

5. todas as abordagens baseadas na prática colocam em primeiro plano 

a centralidade do interesse em todos os assuntos humanos e, 

portanto, dão ênfase à importância do poder, do conflito e da política 

como elementos constitutivos da realidade social em que vivemos. 

Como resultado, as práticas e sua ordenação temporal e espacial 

(várias práticas combinadas de uma maneira particular) produzem e 

reproduzem as diferenças e as desigualdades.  

 

Ao fazê-lo, elas servem a certos interesses em detrimento de outros. Nos 

ensinamentos de Schatzki (2012) temos que a ideia principal do conceito de prática, 

é a constelação organizada de diferentes atividades ordenadas das pessoas. Ou 

seja, a prática como um fenômeno social, na medida em que ela envolve múltiplos 

agentes. 

Schatzki (2012) defende que a estrutura social é antes formada por atividades 

sociais organizadas, desempenhadas por várias pessoas, em oposição à ideia de 

sistemas sociais como estruturas abstratas. Em outras palavras, fenômenos sociais 

como ciência, poder, organizações e mudanças sociais seriam estruturados em 

práticas sociais e não em princípios e estruturas abstratas. O conceito central na 

teoria da prática é o da própria prática.  

Para o autor, uma prática é um nexo de ações abertas, no sentido de que elas 

não são compostas por um número específico de atividades. Por outro lado, uma 



39 

 

prática considerada completa é uma prática morta, na medida em que, para esta 

concepção, as práticas são criadas e recriadas a todo momento e para cada 

situação. Uma definição, ou um modelo de prática, importaria em algo que não se 

adequou à realidade, sempre mutável. Ainda, Schatzki (2012) aponta a prática como 

um nexo de dizeres e fazeres. Na base de uma prática encontram-se aqueles 

dizeres e fazeres que são atividades básicas, que acontecem sem que o ator tenha 

que fazer outra coisa: são atividades corporais.  

Schatzki (2012) ensina que as atividades de uma prática são organizadas por 

entendimentos práticos, regras, estruturas teleoafetivas e entendimentos gerais, 

sendo estes seus elementos básicos. Tais práticas são organizadas em  relações 

causais entre práticas (atividades alterando o mundo), prefiguração (a modificação 

que o presente ocasiona no futuro emergente), constituição (os arranjos constituem 

práticas quando são essenciais a ela através do espaço-tempo), intencionalidade e 

inteligibilidade.  

No presente estudo, identificou-se a intencionalidade e inteligibilidade como 

conceitos que podem auxiliar na compreensão do fenômeno investigado.   

A inteligibilidade é conceito fundamental para os estudos baseados na prática 

e traduz-se em elemento constituinte da prática e se manifesta nos dizeres e fazeres, 

referindo-se ao que é significativo para os praticantes. Para esta visão, a 

compreensão de uma prática, implica em que já se está a interferir nela. Já a 

intencionalidade diz respeito às representações, reflexões pensamentos e 

imaginações dos participantes sobre eles mesmos e sobre as práticas (NICOLINI, 

2013; SCHATZKI, 2012). 

Ensinam Pimentel e Nogueira (2018) que um EBP se caracteriza pelo fato de 

tomar a prática como unidade de análise. Nicolini (2013, p.7) esclarece que uma 

abordagem baseada na prática sugere que as unidades básicas de análise para 

compreender fenômenos organizacionais sejam as práticas e não os praticantes. De 

seu elucidativo artigo, destacamos o seguinte trecho: 

Em outras palavras, as teorias da prática exigem uma 
“revolução copernicana” na abordagem de muitas famílias de 
fenômenos semelhantes na organização e nos estudos da 
gestão. Ao fazê-lo, no entanto, elas oferecem uma 
oportunidade de reinterpretar todos os fenômenos 
organizacionais imagináveis, sugerindo, por exemplo, que o 
objeto da investigação devam ser atividades empresariais e 
de gestão, e não gestores e empresários; criação de 
estratégias e práticas de venda, e não estrategistas e 
pessoal de vendas, prática de liderança e não líderes. A 
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adoção de uma visão baseada na prática abre assim uma 
Caixa de Pandora que detém um tesouro em potencial para 
os estudiosos. 

 

Panoramicamente, temos os seguintes conceitos fundamentais, que nos 

auxiliarão na compreensão do fenômeno investigado (QUADRO 4): entendimentos 

práticos, regra, estrutura teleoafetiva, entendimentos gerais, intencionalidade e 

inteligibilidade. 

 

QUADRO 4: Estudos Baseados na Prática - Conceitos fundamentais 

CONCEITO DESCRIÇÃO 

Entendimentos 

práticos 

Compreensão de como transformar desejos em ações através de fizeres e 

fazeres básicos 

Regra Diretriz explicitamente formulada, instrução ou decreto. 

Estrutura 

Teleoafetiva 

Conjunto de hierarquias teleológicas (combinações de finalidade-projeto-

atividade) que são ordenadas ou aceitáveis em uma determinada prática. O 

componente afetivo interfere nas práticas. Elas serão tão robustas quanto sua 

organização afetiva. 

Entendimentos 

gerais 

Sentidos abstratos,por exemplo, da beleza de um produto artesanal ou da 

nobreza de educar os alunos. São expressas nos dizeres e fazeres das 

pessoas. 

Intencionalidade 
pensamentos e imaginações dos participantes sobre eles mesmos e sobre as 

práticas 

Inteligibilidade Liga-se ao significado que os participantes dão àquelas determinadas práticas 

Fonte: Elaborado a partir de Schatzki, 2012 

 

A visão dos EBP contribui para os estudos sobre governança e 

sustentabilidade no sentido da apreciação de aspectos ocultos, o que não é dito, o 

que não é realizado, ou deliberadamente camuflados da realidade ou de 

determinadas práticas sociais, e que nem por isso (ou de outra ponta, por isso 

mesmo) deixam de ser relevantes para a compreensão da sociedade ou de 

determinado grupo social.  O ganho que advém desse tipo de aproximação é a 

possibilidade de aprofundamento das análises científicas, bem como de proposições 

de soluções e intervenções na realidade. 

Na visão dos Estudos Baseados nas Práticas (EBP) o sistema social é a 

soma de práticas, não a soma de indivíduos. Ao recorrer aos EBP busca-se ir além 

de um mero apanhado de entrevistas e impressões pessoais, busca-se uma 

abordagem de compreensão da prática como ela acontece e como ela pode vir a ser 
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reproduzida em contextos organizacionais e sociais. 

A partir dos conceitos vistos, é possível fazer mais claramente a inevitável 

correlação entre práticas e educação. De fato, na busca por uma sociedade mais 

sustentável, faz-se necessária a transposição do conhecimento teórico para práticas 

sociais criadas e recriadas de acordo com a realidade e com propósitos claros. 

Nesse sentido, a governança, sob a perspectiva da prática, pode ser utilizada tanto 

para fornecer a estrutura viabilizadora de uma aprendizagem política voltada para a 

sustentabilidade, quando para intervir nas práticas, no sentido de buscar 

compreendê-las e ajustá-las a elas mesmas.  

Segundo Rhodes (1996, p. 652), o termo governança é popular, porém 

impreciso, podendo referir-se a: Estado mínimo; Governança corporativa; New 

Public Management; Boa governança; Sistemas sócios cibernéticos e Redes auto 

organizadas. O vocábulo governança traz em seu bojo conceitos teóricos e 

ideologicamente contraditórios e surge como uma contrapartida à tradicional 

administração pública, sendo seus pressupostos a limitação da ação estatal e a 

necessidade da boa relação entre governo, setor privado e sociedade civil 

(RODHES, 1997; PECI, et al., 2008).   

Rese (2012, p. 41) chama atenção para a situacionalidade do conceito de 

governança: 

(…) por ser uma questão fundamentalmente enraizada na prática 
de cada sociedade e na forma de governo, o entendimento do 
que seja governança está vinculado a cada contexto e serve para 
explicar aquela realidade. Daí decorre o fato de que a 
compreensão da noção de governança, a partir dos conceitos 
apresentados acima, está vinculado ao entendimento das bases 
ontológicas, epistemológico e sócio histórico a que o conceito 
está vinculado.  

 

Governança ainda pode ser compreendida como moldagem, influência 

intencional e intervenção (SCHATZKI). Como visto na visão dos EBP, o sistema 

social é a soma de práticas, não a soma de indivíduos. Estudar a governança como 

prática supera uma lacuna nas teorias da governança, que seria um salto do “é” (o 

que se observa) ao que “deveria ser” (teoria) (RESE, 2015). Nesse contexto, 

governança é uma estrutura composta por regras, recursos e relações que pode 

proporcionar estabilidade às organizações e orientar as práticas organizacionais 

colocadas em ação pelos sujeitos (RESE, 2015). A governança, porém, não tem 
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como único escopo a estabilidade, mas também a intervenção, no sentido de buscar 

compreender e ajustar a prática a ela mesma. Seguindo nesse sentido, busca-se 

situar o conceito de governança como uma realização de sujeitos em ação, capazes 

de produzir e reproduzir a realidade em que estão inseridos (RESE, 2012, p. 54). 

Sobre a perspectiva específica da governança como prática na área da 

educação Rese pondera que: 

Apresentadas todas essas considerações conceituais, 
reitera-se o entendimento de que a governança, em 
estratégia e organizações, está relacionada ao entendimento 
da relação inevitável entre as organizações e o seu ambiente, 
a qual se dá na maior parte das vezes por interface de outras 
organizações. Esse relacionamento, seja entre organizações 
públicas ou privadas, precisa ser governado, em virtude de 
que além dos diferentes propósitos, interesses e 
necessidades, existem ainda as diferenças na forma como as 
organizações conferem sentido a todo o contexto e às trocas 
realizadas. Assim, destaca-se ainda que o posicionamento 
ontológico e epistemológico dos trabalhos que tratem de 
governança parece ser relevante para que se compreendam 
as especificidades do entendimento de governança que se 
tem. Diante do exposto, a relevância e a frequência das 
discussões acerca da governança da educação parecem 
estar fundamentalmente ligadas à importância e à 
maturidade do entendimento do papel da educação em uma 
sociedade (RESE 2012, p. 43). 

 

Realizado o esforço de identificação de qual arcabouço teórico e conceitos 

fundamentais mais adequados à analisar o fenômeno Parlamento Jovem, 

passaremos a um segundo esforço, que é o de alinhavar as articulações entre as 

teorias elencadas e a metodologia. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A pesquisa pauta-se no seguinte problema, enunciado na introdução do 

trabalho: Como a aprendizagem política ocorre entre os alunos envolvidos nas 

práticas do projeto Parlamento Jovem da Justiça Eleitoral de Araucária-PR e de que 

forma se pode ampliar o projeto para a aprendizagem voltada para o 

desenvolvimento sustentável? 

Desse problema, surgem as seguintes perguntas a seguir expostas. 

1. Quais as práticas de aprendizagem política dos alunos envolvidos no 

Projeto Parlamento Jovem da Justiça Eleitoral de Araucária – PR? 

2. Quais práticas de aprendizagem política do projeto Parlamento Jovem 

da Justiça Eleitoral de Araucária – PR possuem potencial de 

ampliação para a aprendizagem voltada ao desenvolvimento 

sustentável? 

3. Quais alterações podem ser propostas para que o projeto Parlamento 

Jovem possa atingir a aprendizagem voltada para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

3.1.1 Definição Constitutiva das Categorias Analíticas 

 

1. PRÁTICA: constelação organizada de diferentes atividades do fenômeno social, 

a qual envolve múltiplas pessoas. A prática é o alicerce das estruturas sociais, 

que se manifesta nos dizeres e fazeres e se refere ao que é significativo para os 

praticantes (SCHATZKI, 2012, NICOLINI, 2013; PIMENTEL, 2015). 

 

2. APRENDIZAGEM: fenômeno coletivo derivado de ações e práticas, em uma 

experiência reflexiva, que não é objetiva nem subjetiva, mas o resultado da união 

de ambos. A aprendizagem se dá em uma relação ativa entre o indivíduo e o 

ambiente físico e social (transação) e o conhecimento tem como base de apoio o 

pensamento, a partir do qual se desenvolve a capacidade de utilizar as 

experiências passadas na construção de uma nova experiência, ampliando-se e 
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aprofundando a experiência (DEWEY, 1980, ELKJAER, 2000; PIMENTEL, 2015).  

 
 

2.1. APRENDIZAGEM POLÍTICA: é o processo de capacitação jurídica dos 

membros de uma comunidade, no sentido de compreensão de seus direitos 

e deveres políticos; processo de construção da capacidade e da vontade do 

cidadão se envolver de modo inteligente e responsável na vida política 

(DAHL, 2001; BONAVIDES, 2017; GUEDES, 2013; SARLET, 2015). 

 

2.2. PRÁTICA DE APRENDIZAGEM POLÍTICA:  constelação organizada de 

diferentes atividades do fenômeno social especifico de aprendizagem política, 

que se manifesta nos dizeres e fazeres, bem como na inteligibilidade. Sendo 

este o elemento diferenciador destas práticas específicas em relação a 

outras.  

 

3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: é a consecução, simultânea, das 

dimensões social, cultural, territorial, ambiental, econômica, política (nacional) e 

política (internacional) (SACHS, 2008; 2009a; 2009b). 

 

3.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, que utiliza como método a 

fenomenologia e como ferramenta a observação participante. Como formas de 

coleta de dados primários foram utilizados diário de campo e entrevistas 

semiestruturadas em profundidade (ANEXO I), entrevistas informais, observações 

participante e não participante, análise de documentos e dados informais, como 

grupos de redes sociais. 

Como servidora da Justiça Eleitoral, implementei o Projeto Parlamento Jovem 

(PPJ) em Araucária/PR. Nesse contexto, a pesquisa foi desenvolvida 

concomitantemente ao Projeto. Vale registrar também, que em alguns momentos 

participei ativamente (na organização do cronograma, capacitação de professores e 

alunos, treinamento de mesários, apuração da eleição, etc.); e em outros agi como 

de expectadora dos acontecimentos (filiações, campanha política dos candidatos, 

debates, eleição propriamente dita e desenvolvimento dos trabalhos dos jovens 
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vereadores). Realizou-se, portanto, pesquisa ex ante factum e análise ex post 

factum, baseada em um projeto institucional, no qual se fez uma proposição, com 

avaliação posterior dos efeitos desta proposição. 

 

3.2.1 Delineamento e Etapas da Pesquisa 

 

Por ocasião da implementação do Projeto Parlamento Jovem de Araucária 

(PPJA), eu havia concluído a disciplina Sustentabilidade nas Organizações, 

(programa de mestrado ISAE) que abordou em profundidade os ODS (Objetivos 

para o Desenvolvimento Sustentável). Convencida da possibilidade transformadora 

da inclusão desta pauta na educação de crianças e jovens, propus ao juiz eleitoral a 

inclusão dos ODS no Projeto Parlamento Jovem de Araucária. Com a aceitação de 

tal proposta, a presente pesquisa ganhou contornos de intervenção. 

Nesse contexto, diferentemente de uma ingerência na realidade, buscou-se 

realizar uma mediação entre práticas antigas e novas práticas, representadas pela 

(tentativa de) inclusão dos ODS na pauta de discussões do PPJA.  

Na presente pesquisa, a intervenção foi organizada no formato de palestras 

sobre os ODS da ONU apresentadas:  

a. Aos professores responsáveis, com envio de material da 

UNESCO sobre o tema;  

b. Aos estudantes, estabeleceu-se uma correlação entre os objetivos 

dos partidos políticos fictícios e os ODS, sua importância, bem 

como sua aplicabilidade, tanto à campanha eleitoral, quanto ao 

projeto de lei a ser apresentado pelos alunos eleitos como 

vereadores jovens. 

 

Como instrumentos de coleta de dados foram adotados:  

a. Anotações no diário de campo;  

b. Entrevistas em profundidade com alunos e professores 

participantes do projeto;  

c. Registros de grupos temáticos de aplicativo de mensagens 

WhatsApp;  

d. Perguntas informais. 
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Na análise dos dados foram discutidos os achados relativos aos efeitos da 

intervenção e das intervenções dos participantes da pesquisa, bem como o método 

utilizado para formulação de propostas potencialmente viabilizadoras de uma 

aprendizagem voltada para o desenvolvimento sustentável (QUADRO 5). 

 

QUADRO 5: Etapas do PPJ de Araucária e da pesquisa de mestrado 

ETAPAS PERÍODO 
PROJETO PARLAMENTO 

JOVEM DE ARAUCÁRIA 

PESQUISA  

MESTRADO 

1ª Agosto/2017 Preliminar Mudança na pesquisa 

2ª Agosto/Setembro 2017 Apresentação do projeto 
Proposição – alinhamento 

com ODS 

3ª Setembro/Dezembro 2017 Eleitoral 
Imersão no campo - coleta 

de dados 

4ª Fevereiro/Dezembro 2018 Parlamentar 
Imersão/afastamento/ 

imersão (n)do campo 

5ª 
Dezembro/2018 a 

Fevereiro/2019 
Encerramento (a ocorrer) 

Análise de dados e 

correlações com teorias 

Fonte: A Autora 

 

3.3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

3.3.1 Parlamento Jovem  

 

O Projeto Parlamento Jovem é uma iniciativa do Colégio de Dirigentes de 

Escolas Judiciárias Eleitorais e implementado pelo Tribunal Regional Eleitoral do 

Paraná. Seu escopo é despertar a consciência cívica de estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio. A realização de processo eleitoral para escolha de alunos (no 

mesmo número de parlamentares do município) para atuarem como vereadores 

jovens, com mandato de 1 (um) ano, é o ensejo ideal para que adolescentes entre 

10 e 17 anos aprendam na prática o exercício da cidadania e questões relevantes 

tais como processo eleitoral, divisão dos poderes do Estado, em especial o 

Legislativo, funcionamento e segurança das urnas eletrônicas e importância dos 

auxiliares da Justiça Eleitoral, como os mesários. No projeto surgem oportunidades 

de debate sobre problemas da comunidade e de deliberação sobre sugestões de 

possíveis soluções com o intuito de promover maior formação política aos alunos da 
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rede de ensino. 

O projeto foi concebido como uma parceria entre as escolas e o Tribunal 

Regional Eleitoral do Paraná. Este fornece a assessoria de conteúdo, no que se 

refere aos temas ligados à política, processo eleitoral e cidadania, além de recursos 

para a realização das eleições nas escolas, como título de eleitor e urnas eletrônicas 

(GUIA DO PROFESSOR, p. 29). 

O design do projeto é aberto, tendo em vista que a Justiça Eleitoral propõe os 

seus elementos fundamentais tais como a adesão aos partidos pré-definidos, a 

realização de campanhas eleitorais, que culmina com as eleições e posterior 

diplomação. Entretanto as regras e a condução do projeto ficam a critério de cada 

colégio. 

Opta-se por realizar descrição detalhada das etapas do projeto parlamento 

jovem de Araucária, tendo em vista que: a) uma das justificativas práticas do 

presente estudo é suprir a lacuna de pesquisas que descrevam minuciosamente 

iniciativas de letramento político no âmbito da Justiça Eleitoral;  e b) será analisada a 

estrutura do projeto, de maneira a ampliá-lo no sentido do desenvolvimento 

sustentável, sendo necessário, portanto um detalhamento não somente das fases, 

mas também dos contextos das mesmas. 

 

3.3.2 O Projeto em Araucária 

 

Em meados de 2016 a Escola Judiciária Eleitoral (EJE) do Tribunal Regional 

Eleitoral do Paraná convidou informalmente (mensagem eletrônica) Juízes Eleitorais 

e servidores de cartórios eleitorais a participar de seus projetos de promoção da 

cidadania (entre eles o Parlamento Jovem). Entretanto, com a realização de revisão 

do eleitorado (outubro/2015 a maio/2016) em Araucária/PR, seguida de eleições 

municipais, não foi possível a adesão ao Projeto naquela oportunidade. 

O início do ano de 2017 foi de tramitação de processos relacionados às 

eleições municipais. Vencidos estes pontos, em agosto de 2017, o Juiz da 50ª Zona 

Eleitoral, solicitou a chefe de cartório o levantamento de informações sobre o Projeto. 

As informações foram encaminhadas pela Escola Judiciária Eleitoral do Paraná (EJE) 

e por outros servidores de cartórios do interior que já estavam mais adiantados com 

o andamento do Projeto.  
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3.3.3 Critérios Estabelecidos para Participação dos Alunos 

 

Decidida a adesão da 50ª ZE/PR ao Projeto, Juiz Eleitoral e chefia de cartório, 

delimitaram a idade dos participantes entre 16 e 18 anos (ou mais, no caso de 

estudantes de cursos profissionalizantes), em virtude de os mesmos já contarem 

com a possibilidade e/ou dever de realizarem o alistamento eleitoral. Como 

consequência, a participação ficou restrita às escolas estaduais, tendo em vista que 

as escolas municipais atendem somente até o 9º ano.  Ainda, definiu-se que em 

2018 (ano de exercício do mandato), os alunos deveriam continuar vinculados aos 

respectivos colégios. 

Diante disso, realizou-se reunião com o Diretor do Núcleo Regional de 

Educação – Área Sul, da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, para 

apresentação do Projeto e indicação, pelo Núcleo, dos Colégios Estaduais de 

Araucária para participação. 

 

3.3.4 Critérios Estabelecidos para Participação dos Colégios  

 

Inicialmente, o Núcleo Regional de Educação – Área Sul, da Secretaria de 

Educação do Estado do Paraná indicou os Colégios Fazenda Velha, Júlio 

Szymanski, Maria da Graça Silva e Lima e Marilze da Luz Brandt. Os critérios 

utilizados para tais indicações foram:  

a. Número de alunos suficientes à simulação de eleições reais, 

que atendessem à necessidade de composição de partidos, 

candidatos, mesários e eleitores;  

b. Colégios centrais e periféricos, que representassem a 

diversidade da sociedade local;  

c. Características de pró atividade e comprometimento dos 

gestores dos colégios e suas equipes. 

 

O Colégio Maria da Graça Silva e Lima não aderiu ao Projeto, em virtude de 

seu diretor estar em férias nas semanas iniciais do trabalho. Representantes do 

Colégio Monteiro Lobato demonstraram interesse em aderir, entretanto, devido ao 

universo diminuto de estudantes entre 16 e 18 anos (somente 39), não foi possível 
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sua participação. 

Com a apresentação das relações de alunos participantes, considerando-se 

que o município de Araucária conta com 11 vereadores, foi definido o número de 

cadeiras por colégios que estão apresentados no Quadro 6, nos seguintes termos: 

 

QUADRO 6: Divisão de Cadeiras no Projeto Parlamento Jovem de Araucária/PR 

Colégio 
Aptos a se 

candidatar 
Eleitores 

Cadeiras a ocupar 

critério de 

proporcionalidade 

Cadeiras a 

ocupar definidas 

em conjunto 

Filiados/ 

Partido 

Candidatos/ 

Partido 

Marilze 262 290 1 2 10 2 

Fazenda 

Velha 
283 400 2 2 10 2 

Szymanski 1543 1649 8 7 30 6 

TOTAL 2088 2339 11 11   

Fonte: A Autora 

 

Observe-se que, de acordo com as regras de proporcionalidade, o Colégio 

Marilze contaria com apenas 1 (uma) cadeira. Entretanto, os participantes definiram 

que este Colégio contaria com mais 1 (uma) cadeira, cedida pelo Colégio Szymanski, 

de maneira a garantir maior disputa entre os alunos daquela unidade de ensino. 

Definido o número de cadeiras por colégio, foi estabelecido o número mínimo 

de filiados/partido políticos e o número mínimo de candidatos/partido. Além disso, 

estipulou-se que cada partido contaria com a divisão de 50% de candidaturas entre 

os gêneros, devendo o número de candidatos meninos e meninas ser o mesmo. 

 

3.3.5 Desenvolvimento do Projeto 

 

O desenvolvimento do projeto contou com capacitação de professores e 

alunos, realização da campanha eleitoral, eleições, diplomação dos eleitos e 

acompanhamento dos trabalhos no poder legislativos municipais por parte 

vereadores jovens, com apresentação de projeto de lei, conforme detalhado nos 

subitens adiante. 
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3.3.5.1 Capacitação de Professores 

 

Com a definição dos colégios participantes realizou-se em 23/08/2017 a 

primeira de uma série de reuniões com representantes das unidades de ensino, 

oportunidade para apresentação do Projeto e esclarecimento de dúvidas. Na 

sequência diretores e professores receberam capacitação, com base no Guia do 

Professor do Projeto Parlamento Jovem.  

Além desse material, apresentamos os 17 ODS, integrantes da Agenda 2030 

da ONU, vinculando-os aos objetivos principais dos partidos integrantes do Projeto. 

Tal alinhamento visava oferecer elementos para a integração de uma visão cidadã 

global e sistêmica, além de servir de subsídio para apresentação de propostas mais 

embasadas, transformadoras e inclusivas por partidos/candidatos. 

No Guia do Professor do Projeto Parlamento Jovem são propostos 5 partidos 

políticos para que os alunos se filiem. A pesquisa foi encaminhada como uma forma 

de intervenção na realidade. Uma das vantagens de se conduzir um projeto aberto 

como este foi a possiblidade de condução de propostas práticas, para se averiguar 

seus efeitos. 

Em Araucária aos partidos fictícios foram vinculados ODS considerando a 

pertinência temática. Por ocasião da capacitação dos professores, e mais tarde da 

capacitação dos estudantes, foi feita a apresentação dos partidos, seus temas e a 

vinculação aos ODS, mostrados no Quadro 7 Ainda, foram encaminhados materiais 

de apoio aos professores. 

Durante a capacitação dos professores também foram alinhadas as regras 

aplicáveis ao processo eleitoral (FIGURA 1). Abordou-se, panoramicamente o 

regime jurídico aplicável às eleições e adequaram-se algumas regras à 

especificidade do Projeto, como por exemplo, a possibilidade de propaganda 

eleitoral em grupo do WhatsApp, com a participação dos professores como 

observadores.   

 

 

 

 

 



51 

 

QUADRO 7: Inclusão dos ODS na proposta original de Partidos Políticos fictícios do Projeto 

PARTIDO SIGLA 
N.º DO 

PARTIDO 
ODS VINCULADOS 

PARTIDO VIDA E 
SAÚDE 

P.V.S. 50 

3 – Saúde e Bem-estar 

6 – Água potável e saneamento 

7 – Energia acessível e limpa 

13 – Ação contra a mudança global do 

clima 

15 – Vida terrestre 

PARTIDO LIBERDADE, 
RESPEITO E 
DIGNIDADE 

P.L.R.D. 51 

5 – Igualdade de gênero 

10 – Redução das desigualdades 

16 – Paz, justiça e instituições eficazes 

PARTIDO ESPORTE, 
LAZER E INTEGRAÇÃO 

DA COMUNIDADE 
ESCOLAR 

P.E.L.I.C.E. 52 
3 – Saúde e Bem-estar 

11- Cidades e comunidades sustentáveis 

PARTIDO SEGURANÇA 
PÚBLICA E COMBATE 

À VIOLÊNCIA 

P.S.P.C.V. 53 16 – Paz, justiça e instituições eficazes 

PARTIDO EDUCAÇÃO, 
PROFISSIONALIZAÇÃO 

E CULTURA 

P.E.P.C. 54 

4 – Educação de qualidade 

8 – Trabalho decente e crescimento 

econômico 

9 – Indústria, inovação e infraestrutura 

12 – Consumo e produção responsáveis 

Fonte: A Autora 

 

Figura 1: Apresentação do PPJA aos professores e gestores dos colégios 

 

Fonte: A Autora 
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Na capacitação foi ajustado entre os participantes o cronograma do Projeto, 

conforme apresentado no Quadro 8: 

 

QUADRO 8: Etapas do Projeto Parlamento Jovem de Araucária/PR 

Etapa Responsável Data Limite 

Contato com as escolas Cartório Agosto/2017 

Celebração dos convênios  Agosto/setembro/2017 

Apresentação para 
Diretores/Professores 

EJE, Cartório Eleitoral e Câmara 
Municipal. 

Agosto/setembro/2017 

Apresentação do Projeto nas 
salas de aulas 

Professores, Juiz e Cartório 
eleitoral. 

Setembro/2017 

Convenções Partidárias Professores e Alunos Setembro/2017 

Campanhas Eleitorais Alunos Participantes Setembro/novembro/2017 

Encaminhamento de 
informações ao TRE 

Escola Participante, Cartório. Setembro – até 13.09.17 

Encaminhamento dos Títulos 
Eleitorais às Escolas 

EJE e Cartório Eleitoral Novembro – até 07.11 

Treinamento dos Mesários EJE e Cartório Eleitoral Novembro – 14.11.17 

Eleição 
EJE, Seção de Urnas 

Eletrônicas, Cartório Eleitoral e 
Escolas. 

Novembro – 20.11.17 

Diplomação 
Cartório Eleitoral, Câmara 

Municipal e Escolas 
Participantes. 

Novembro – 24.11.17 

Encerramento e Primeira 
Sessão 

Todos os envolvidos. 

Local: Câmara Municipal 
Dezembro/2017 

Acompanhamento dos 
trabalhos da Câmara pelos 

vereadores jovens 

Vereadores jovens, escolas 
participantes e cartório eleitoral. 

Fevereiro a maio/2018 

Apresentação do projeto de 
lei 

Vereadores jovens Dezembro/2018 

Fonte: A Autora 

 

3.3.5.2 Capacitação de Alunos 

 

Juiz Eleitoral, chefia e equipe do Cartório percorreram os colégios, em todos 

os turnos com turmas participantes, para apresentar o Projeto e promoverem 
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momentos de reflexões sobre temas como direito eleitoral, democracia, cidadania, 

direitos humanos e desenvolvimento sustentável (FIGURA 2). 

Durante a campanha, aconteceu no TRE/PR evento Mulher e Poder 

(18/10/2017), a EJE ofereceu todos os recursos necessários para que pudéssemos 

levar candidatas do Projeto. As alunas tiveram oportunidade de ouvir relatos 

inspiradores de mulheres de destaque na sociedade paranaense e nacional. 

A participação do Jovem na democracia foi tema de outro evento promovido 

pelo TRE/PR (09/11/2017). Contou-se novamente com o apoio da EJE para 

possibilitar a participação de alunos integrantes do Projeto. 

 

Figura 2: Capacitação de alunos 

 
Fonte: A Autora 

 

3.3.6 A Campanha 

 

A campanha eleitoral desenvolveu-se de acordo com as peculiaridades de 

cada colégio, não sendo necessária a interferência da Justiça Eleitoral neste 

processo.  

Foi convidado um jornalista com experiência na mediação de debates 

políticos para mediar debates entre os candidatos dos Colégios Marilze e Szymanski. 

Nas vésperas dos debates Juiz Eleitoral e chefe de cartório promoveram 
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esclarecimentos aos candidatos sobre as regras e informações direcionadas à 

participação de um debate eleitoral (FIGURA 3) 

Já os diretores do Colégio Fazenda Velha optaram por não realizar debates. 

Diante disso, o Juiz Eleitoral entendeu que, para manter certa isonomia entre os 

alunos de todos os colégios, deveríamos promover alguma ação também no Colégio 

Fazenda Velha. Foi convidada a vereadora Amanda Nassar, que acompanhou o 

Projeto desde seu início, que em uma fala simples e apartidária, esclareceu os 

alunos sobre o papel de vereador. 

 

Figura 3: Fase eleitoral - debates 

 
Fonte: A Autora 

 

3.3.7 Eleições, Diplomação e Participação na Câmara de Vereadores de 
Araucária/PR 

 

Seguindo o cronograma, as eleições foram realizadas no dia 20/11/2017, 

transcorrendo normalmente. Os trabalhos foram acompanhados pela equipe do 

Cartório Eleitoral nos três Colégios. Ainda, a servidora Mary Ogawa, da EJE, 

acompanhou os trabalhos no Colégio Szymanski. 

Os resultados foram divulgados no mesmo dia, sendo eleitas 06 (seis) 

vereadoras e 05 (cinco) vereadores jovens. A solenidade de diplomação ocorreu no 

dia 24/11/2017, com a participação da comunidade escolar, familiares dos 
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diplomados e vereadores. 

Em 05/12/2017 os vereadores jovens acompanharam sessão no plenário da 

Câmara de Vereadores de Araucária. Antes da sessão receberam esclarecimentos 

por parte do Procurador da Câmara em relação ao processo legislativo, as 

competências municipais e cada um recebeu um exemplar da Lei Orgânica do 

Município. O Juiz Eleitoral esclareceu os vereadores jovens sobre sua participação, 

enfatizando sobre seu caráter apartidário. Ressaltou, por fim, que o projeto de lei 

deveria ser apresentado de forma conjunta, por todos. Logo após os vereadores 

jovens, acompanhados pelos representantes dos colégios, o Juiz Eleitoral e a chefe 

de cartório acompanharam sessão da Câmara, que tratou sobre o orçamento do 

município (FIGURA 4). 

 

Figura 4: Diplomação dos vereadores jovens eleitos 

 
Fonte: A Autora 

 

Com a eleição e diplomação dos 11 (onze) vereadores jovens, seguindo-se os 

moldes propostos pelo TRE/PR, o Projeto estaria encerrado. 

Entretanto, em reunião de avaliação do Projeto realizada em dezembro de 

2017, os participantes foram unânimes pela manutenção de atividades conjuntas, 

envolvendo vereadores jovens, colégios, Câmara de Vereadores, Justiça Eleitoral e 

comunidades (a inclusão da sociedade foi aspecto de destaque nas sugestões).  

Foi senso comum entre os participantes que o trabalho dos vereadores jovens 

merecia acompanhamento, e até mesmo uma capacitação, para que tanto o 

aproveitamento do processo em si, quanto seu produto final, Projeto de Lei, fossem 

marcados pela excelência.  
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Sendo assim, ajustou-se que as primeiras iniciativas em 20018 seriam:  

a. Definição conjunta do cronograma de participação dos vereadores 

jovens nas sessões da Câmara;  

b. Participação dos vereadores jovens em curso on-line da Câmara dos 

Deputados;  

c. Nova reunião para definição de atividades conjuntas. 

 

Com o início do ano legislativo de 2018, realizou-se reunião para definição 

das atividades conjuntas e o cartório eleitoral elaborou cronograma de participação 

dos vereadores jovens junto à Câmara Municipal de Vereadores de Araucária. 

Apesar de terem um ano de mandato, os jovens optaram por antecipar a 

apresentação do projeto de lei para o segundo semestre, tendo em vista o 

calendário escolar, com entrega de TCCs e preparação para o vestibular.  

Por orientação do juiz eleitoral, durante suas atividades na Câmara os 

vereadores jovens deveriam sempre estar acompanhados de um professor ou 

servidor da Justiça Eleitoral. Mensalmente os vereadores jovens acompanharam 

uma sessão plenária e uma sessão das comissões temáticas. 

Em meados de abril realizou-se nova reunião com os representantes dos 

colégios participantes, os vereadores jovens e a Justiça Eleitoral. Tal reunião foi 

motivada pela prisão de quatro ex-vereadores e três vereadores e tinha por objetivo 

ouvir representantes os participantes quanto ao desenvolvimento do projeto até 

aquele ponto e consultá-los quando à intenção de continuidade ou não de 

participação no projeto. Os participantes falaram de suas percepções e sugestões 

até aquele momento e os representantes do Colégio Fazenda Velhas comunicaram 

a decisão do diretor de sair do projeto. Tendo em vista que duas cadeiras restaram 

vagas com a saída dos vereadores jovens do Colégio Fazenda Velha, o juiz eleitoral, 

com anuência dos participantes, decidiu destinar uma cadeira para cada colégio 

remanescente. 

Os vereadores jovens acompanharam as sessões seguintes previstas, porém 

não conseguiram elaborar o projeto de lei para apresentação ao final do primeiro 

semestre. O projeto de lei (Projeto de Lei nº 169/2018) dos vereadores jovens foi 

sancionado em 12 de fevereiro de 2019 (Lei n.º 3.449/2019). 
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3.4 MÉTODO FENOMENOLÓGICO 

 

Na presente pesquisa apresentou-se inicialmente o fenômeno (Parlamento 

Jovem de Araucária), por meio de convite feito pelo juiz eleitoral à servidora, e no 

contexto deste estudo, pesquisadora. A partir deste ponto, foram levados em 

consideração os seguintes elementos da pesquisa:  

1. Existência de um fenômeno único; 

2. Busca pela compreensão das relações de causa e efeitos, dos 

resultados, etc.; 

3. Parlamento Jovem de Araucária como um projeto aberto, sem 

delimitações metodológicas e/ou teóricas; 

4. Possibilidade de introdução de novos elementos teóricos e práticos 

pelos participantes; 

5. Acessado da pesquisadora aos participantes, enquanto responsável 

pela implementação do projeto; 

6. Possibilidade de intervenção por parte da pesquisadora, no sentido de 

inclusão de conteúdo específicos. 

 

Considerando-se que o Projeto a ser pesquisado desenvolveu-se 

concomitantemente à pesquisa científica, e ainda, considerando-se que se buscou a 

compreensão da essência dos fenômenos pesquisados e o comportamento das 

pessoas no mundo real (PIMENTEL, 2015), o método fenomenológico, com 

realização de entrevistas apresentou-se como uma opção adequada ao objeto de 

pesquisa. De igual forma, as observações participantes e não participantes foram 

ensejadas pela própria formatação do objeto de estudo e de sua condução. 

A fenomenologia pode ser definida como o estudo dos fenômenos da 

consciência, ou seja, a análise do modo nos quais os objetos ou as experiências 

mostram-se a si mesmos (PIMENTEL, 2015). Já o fenômeno é definido por Boava e 

Macedo (2010) como aquilo que se investiga por meio da intuição, derivando-se da 

consciência intencional. Entretanto, Pimentel (2015) esclarece que o olhar 

fenomenológico altera a relação sujeito-objeto, pois a essência das coisas não está 

nem em um e nem no outro. A experiência é o fenômeno que contempla essa 

alteração de enfoque, pois é o ponto de contato entre os dois e ocorre nos níveis 

corpóreo, mental e espiritual. 
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Schutz desenvolveu uma sociologia da vida cotidiana que produziu influências 

nas mais importantes correntes sociológicas do século XX (PIMENTEL, 2015), suas 

bases para a compreensão da fenomenologia social encontram-se nos trabalhos de 

Husserl (1988) e Weber (2004), uma vez que Alfred Schultz utiliza a fenomenologia 

para aprofundar a sociologia compreensiva em seus trabalhos (MACEDO; BOAVA, 

2012, p. 2). 

Para Boava e Macedo (2010), a questão da fenomenologia se encontra em 

ascensão nos estudos organizacionais, revelando que há interesse crescente por 

parte dos pesquisadores em se chegar à essência dos fenômenos pesquisados. 

Desta forma, pode-se dizer que há referenciais teóricos suficientes para embasar a 

pesquisa fenomenológica no âmbito das organizações, sejam elas 

institucionalizadas, não institucionalizadas, ou semi-institucionalizadas, como é o 

Projeto Parlamento Jovem. Ainda para estes autores, o método fenomenológico é 

descritivo, cuja finalidade é a descrição do fenômeno, tal como ele se apresenta, 

sem reduzi-lo a algo que não parece. 

Pimentel (2015) pontua que a tradição do pensamento moderno que busca 

identificar, classificar e sistematizar as diversas escolas filosóficas e científicas tem 

dificuldade em tratar a fenomenologia. Isso se dá tendo em vista que mais do que 

uma escola ou uma corrente filosófica rígida e uniforme, o termo abarca, a partir de 

elementos comuns, uma gama de ramificações e perspectivas. Dentre esses 

elementos comuns destaca-se o reconhecimento da subjetividade e da 

intersubjetividade nos fenômenos sociais, nos quais os sujeitos são vistos não 

apenas como "objetos a serem observados", mas como elementos constituintes e 

constitutivos da própria realidade da qual fazem parte. 

 

3.4.1 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Realizou-se imersão no campo, penetrando em um grupo social determinado, 

em seu habitat natural. A participação se deu de forma ativa, com integração no 

cotidiano do grupo (na organização do cronograma, capacitação de professores e 

alunos, treinamento de mesários, apuração da eleição, etc.), e também na posição 

de expectadora dos acontecimentos (filiações, campanha política dos candidatos, 

debates, resultado da eleição propriamente dita e desenvolvimento dos trabalhos 
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dos jovens vereadores). Desta forma, pode-se consignar as condições favoráveis 

para descrição das ações do grupo, compreensão de suas motivações e 

delineamento das representações de suas atividades e práticas. 

Segundo Corbetta (2010, p. 304): 

A observação participante insere-se no paradigma 
interpretativo. É observação porque implica em ver e escutar. 
Mas, ao mesmo tempo, esta técnica leva a um contato 
pessoal e intenso entre o sujeito que estuda e o sujeito 
estudado (...) o observador observa e participa da vida dos 
sujeitos estudados (tradução livre).  

 

Esta técnica de coleta de dados é uma forma de obter dados inserindo-se “de 

corpo e alma” no campo de pesquisa de maneira que o pesquisador está tão 

próximo aos sujeitos estudados enquanto eles estão respondendo ao que a vida faz 

com eles (GOFFMAN, 1989, p. 125, tradução livre). 

Não se deve deixar de lado o cuidado para que nesse processo de 

participação o investigador alcance o equilíbrio entre os extremos: de ser estrangeiro 

e de estar totalmente identificado com o grupo estudado (CORBETTA, 2010). 

Goffman (1989), por seu turno, pontua cuidados no processo que incluem com quem 

conversar primeiro, como falar, como se comportar em relação à alteridade e tomar 

notas rotineiramente. 

Quanto ao que deve ser observado, Corbetta (2010) pontua que a ação do 

observador participante deve ser seletiva, já que não é possível observar o todo. A 

observação participante não pode ser uma fotografia completa de toda a realidade: 

de fato, alguns objetos sociais se situam no centro da atenção, outros encontram-se 

em segundo plano e outros devem ser excluídos do objetivo do investigador. 

Neste ponto de decisão do que se deve observar, convém situar o papel da 

teoria na pesquisa. De fato, na observação participante o investigador não parte de 

uma premissa ou de uma teoria estritamente delimitada para investigar a realidade. 

A teoria deve sim, indicar linhas gerais e sugerir caminhos a serem seguidos, porém 

não de forma estanque, pois com a participação do observador as interações sociais 

e as práticas vão se revelando à compreensão (CORBETTA, 2010). 
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3.4.2 Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados 

 

Sanders (1982, p. 356), no clássico artigo “Phenomenology: a new way of 

viewing organizational research”, apresenta um método fenomenológico próprio para 

a área de estudos organizacionais, estruturado da seguinte maneira (SANDERS, 

1982, p. 356; MACEDO, 2010, p. 13): 

1. Determinação dos limites. O que e quem serão investigados. 

2. Coleta de dados. Efetua-se por meio de entrevistas, relatos ou 

observação participante. 

3. Análise fenomenológica dos dados. Descrição do fenômeno, 

identificação dos temas e constituintes invariantes e 

estabelecimentos de essências. 

 

Destaca Sanders (1982 p. 356, tradução livre) que os dois primeiros 

componentes são comuns aos paradigmas da pesquisa científico/normativa bem 

como a outros modelos de pesquisa qualitativa. 

Por outro lado, é na análise fenomenológica que se destacam as distinções 

do método fenomenológico em relação a outros métodos de pesquisa. Em razão 

desta característica, detalhar-se-ão os quatro níveis de análise fenomenológica 

proposto por Sanders (1982, p. 357). 

O método fenomenológico - como uma postura investigativa, de se buscar a 

essência dos fenômenos pode contribuir intensamente para uma pesquisa científica. 

Abre possibilidades ao pesquisador de elaborar perguntas corretamente (PIMENTEL, 

2015), o que, em última análise contribui para a construção de uma ciência bem 

fundamentada. 

Há uma relação lógica entre ontologia, epistemologia, metodologia, métodos e 

fontes de dados (GRIX, 2002, apud, PIMENTEL; NOGUEIRA, 2018). Ao se optar por 

uma análise fenomenológica, buscam-se mais as formulações de perguntas 

potencialmente reveladoras de novos níveis de realidade, do que o alcance de 

respostas formalmente estruturadas. Para este propósito, recorremos aos quatro 

níveis de análise propostas por Sanders. A autora indica uma pergunta balizadora 

para cada nível de análise (QUADRO 9). 
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QUADRO 9: Níveis a análise fenomenológica – as perguntas certas 

1. Descrição do fenômeno como 

revelado nas entrevistas 

A transcrição das narrativas identifica e descreve as 

qualidades da experiência humana e a consciência que dá a 

pessoa a ser estudada sua identidade ou perspectiva única. 

Como o fenômeno investigado pode ser descrito? 

2. Identificação dos temas 

invariantes que emergem das 

descrições 

Os temas são identificados baseando-se na importância e na 

centralidade relacionada a eles, mais do que na frequência 

com que ocorrem. Quais são as invariantes ou temas 

emergentes nesta descrição? 

3. Desenvolvimento das 

correlações noéticas e 

noemáticas. 

Essas correlações são reflexos subjetivos dos temas 

emergentes. Quais são as reflexões subjetivas quanto a este 

tema? 

4. Processo de abstração das 

essências ou universalidade das 

correlações noéticas/noemáticas 

É realizado utilizando-se a intuição e reflexão ou redução 

eidética. Quais são as essências presentes nestes temas e 

reflexões subjetivas? 

Fonte: A Autora com base em Sanders, 1982, p. 357 

 

Na fenomenologia o tempo também se constitui um fator importante. Schutz 

(2012) traz o conceito de experiência significativa. Para ele só do ponto de vista 

retrospectivo é que existem experiências delimitadas. Somente o que já foi 

vivenciado é significativo e não aquilo que está sendo vivenciado. Nesse sentido, o 

ato de reflexão, por meio do “Ato de atenção”, revela a experiência real e isso, nos 

dizeres de Schutz, pressupõe uma experiência que foi. Desta forma, somente as 

experiências atribuidoras de significado permaneceriam.  

Da fenomenologia de Husserl extraem-se as noções de intencionalidade, de 

atitude natural e de intertwinement, que colocam a questão da consciência como o 

resultado da percepção e da reflexão, ressaltando a inseparabilidade entre sujeito e 

objeto (PIMENTEL, 2015, p. 47). 

As práticas e, mais especificamente para o presente estudo, as práticas de 

aprendizagem, tem como elemento fundamental a inteligibilidade, que surge do 

processo de agir com os outros e com as coisas em volta, segundo aponta Pimentel 

(2015, p.51):  

“Essa inteligibilidade surge de um processo de agir com os outros e com as 

coisas à volta (enactement) e pode ser vista como elemento fundamental do 

processo de aprendizagem, que nesse sentido não pode ser concebida como um 

fenômeno individual, pois se dá no entrelaçamento (entwinement) das pessoas, 
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objetos e artefatos, nas atividades e nas práticas.” 

Pimentel e Nogueira (2018) propõem que na análise dos dados coletados por 

meio da imersão fenomenológica, os procedimentos de descrição, redução e 

interpretação dos mesmos se dê em cada fase do processo. O autor assim descreve 

o percurso: 

“A descrição deve tomar como ponto de partida a 
identificação dos temas relevantes, tomados como as 
manifestações imediatas da prática, a partir das quais 
unidades de sentido são propostas a partir desses temas e 
correlacionadas ao conjunto de dados coletados. Em seguida, 
busca-se reduzir essas unidades de sentido a um quadro 
geral com classificações aglutinadoras, sobre o qual é feito 
novo esforço de redução para identificar similitudes e 
diferenças, e se chegar às categorias descritivas da prática 
focalizada”.  

 

Lanigan (2013, apud Pimentel e Nogueira, 2018) considera que descrição, 

redução e interpretação, cada uma em si, contém elementos das demais. Sendo 

assim, mostra-se útil a estratégia de zooming in and zooming out proposta por 

Nicolini (2009) para este processo de retorno ao campo, para coleta de novos dados; 

e de retorno aos dados, para novas e mais profundas reduções (Pimentel e 

Nogueira, 2018). 

Partindo desses conceitos e seguindo as fases conforme esta proposta, uma 

vez que se partiu para a pesquisa sem hipóteses delineadas, o referencial teórico foi 

emergindo do campo. Inicialmente apresentaram-se como arcabouços teóricos 

muito pertinentes ao fenômeno investigado os Estudos Baseados na Prática (EBP), 

bem como as noções de aprendizagem, sob a ótica de Dewey. Após, mostrou-se 

clara a possibilidade de utilização dos estudos da UNESCO em educação, e mais 

especificamente, em educação voltada à cidadania global, para articulação de 

pautas ensejadoras de uma sustentabilidade ampliada, multidimensional, como na 

visão de Sachs. Ao final de tudo, houve um retorno ao Direito, com uma reflexão 

sobre a fundamentalidade dos direitos políticos, que em uma visão mais ampla 

alcança o conceito de cidadania. 
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3.4.3 Limitações da pesquisa 

 

O projeto parlamento jovem da Justiça Eleitoral envolveu múltiplos atores que 

atuaram, ou que deveriam atuar em parceria. No projeto implementado em Araucária, 

identificou-se que nem todos os participantes aderiram ao projeto espontaneamente 

(apesar de esta ter sido uma solicitação expressa do juiz eleitoral aos 

representantes da Secretaria de Educação). Dos três colégios indicados pela 

Secretaria de Educação do Estado do Paraná, um desde o início opôs resistências 

ao projeto como um todo, culminando com a saída deste colégio do projeto.  

Uma segunda limitação identificada foi no sentido de participação e 

envolvimento por parte dos professores responsáveis pela execução do projeto nos 

colégios. De acordo com os relatos dos próprios participantes (professores e alunos), 

a inserção de conteúdo ou mesmo as pausas nas aulas para atividades relacionadas 

ao projeto eram vistas de forma negativa por muitos professores, no sentido de que 

tais atividades representavam um atraso na aula e, consequentemente, no programa 

a ser vencido. 
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4 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÕES 

 

Amparada no arcabouço teórico e metodológico apresentados, orientada pelos 

objetivos da pesquisa e dados coletados, apresenta-se, na sequência a análise de 

tais dados. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ESTUDADO 

 

Como formas de coleta de dados primários foram utilizados diário de campo e 

entrevistas semiestruturadas em profundidade, entrevistas informais, observações 

participante e não participante, análise de documentos e de dados informais, como 

grupos de redes sociais. 

O grupo em análise foi composto por integrantes do PPJ composto por alunos 

e gestores dos colégios em Araucária, realizado de agosto de 2017 a dezembro de 

2018. 

As observações participantes e não participantes envolveram todos os, 

integrantes em todos os contextos de desenvolvimento, do PPJ no município de 

Araucária, palestras nas escolas, capacitações dos gestores, reuniões para 

avaliação do projeto, acompanhamento dos vereadores jovens às sessões da 

Câmara, eventos, tais como os realizados pelo TRE/PR e diplomação dos 

vereadores jovens eleitos. 

As primeiras entrevistas formais foram realizadas durante o período eleitoral 

(novembro/2017), antes da divulgação dos resultados das eleições. Nestas 

oportunidades foram entrevistados 13 alunos candidatos ao cargo de vereador 

jovem. 

As segundas entrevistas formais foram realizadas ao final do PPJ 

(dezembro/2018). Nesta segunda rodada foram entrevistados 3 professores 

gestores do PPJ nos colégios, denominados P1, P2 e P3 e vereadores jovens 

denominados A1 a A15. 
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4.2 ANÁLISE FENOMENOLÓGICA DE DADOS: APRENDIZAGEM NO 
CONTEXTO DO PROJETO PARLAMENTO JOVEM 

 

A análise foi realizada com base na abordagem fenomenológica, descrita no 

capítulo sobre metodologia, com ênfase nas categorias analíticas: práticas, 

aprendizagem, aprendizagem política, prática de aprendizagem política e 

desenvolvimento sustentável.  

Inicialmente foram identificados temas relevantes como manifestações 

imediatas do que observou. A partir dos temas, foram verificadas as unidades de 

sentido, que foram reduzidas em classificações aglutinadoras. 

A identificação dos temas, seguindo os preceitos de Sanders (1982, p. 357) 

considerou sua importância e centralidade, mais do que a frequência com que 

ocorreram. Em tal abordagem, ainda que determinado tema tenha sido mencionado 

por apenas uma pessoa, a pesquisadora pode compreendê-lo como relevante, 

considerada sua centralidade em relação aos demais temas. Em razão disso, e 

ainda, para ensejar uma leitura fenomenológica do trabalho, optar-se por não 

mencionar exaustivamente quantos ou quais participantes mencionaram cada tema 

(QUADRO 10). 

 

QUADRO 10: Síntese da primeira fase da análise fenomenológica 

UNIDADES DE SENTIDO TEMAS 

Aprendizado político 

 

Curiosidade de saber como é a política (interesse prévio pela política) 

Aquisição de conhecimentos quanto ao funcionamento dos Poderes 

Aquisição de conhecimentos quanto à direitos, deveres 

Aquisição de conhecimentos quanto à prática da política 

Estimulo à representatividade 

Participação feminina na política e na sociedade 

Aprendizado sobre si 

mesmo 

Descoberta de talentos; 

Descoberta de novas opções de vida 

Aprendizado sobre o 

mundo 

Descoberta do mundo 

Símbolos 

Desenvolvimento de 

relações 

Amizade 

Prazer em trabalhar com alunos de outro colégio 

Comunicação 

Mudanças provocadas 

diretamente pela 

participação no PPJ 

Mudanças no grupo social no qual está inserido 

Mudanças no grupo familiar 

Participação: destaque social 

continua
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continuação 

Compreensão e 

interferência nas práticas 

Práticas políticas 

Interesse em ser multiplicador 

Sugestão de ampliação do projeto para as outras turmas do colégio 

Reflexões sobre o PPJ 

Sugestões para o PPJ 

Comunicação 

Conexões entre práticas 

Participação no grupo de iniciação política De.Por.Para mulheres 

Participação em grupos de discussão para jovens 

Participação no Vote Bem e Vote Bem Araucária 

Desenvolvimento de canal no Youtube – Araucária que queremos 

Fonte: A Autora 

 

Sequencialmente, buscou-se nova redução para identificar similitudes e 

diferenças, para se atingir as categorias descritivas das práticas investigadas. Este 

processo demandou diversas idas e vindas do campo, utilizando-se a estratégia 

zooming in and zooming out (QUADRO 11) (LANIGAN, 2013, NICOLINI, 2009, 

PIMENTEL; NOGUEIRA, 2018). 

 

QUADRO 11: Síntese da segunda fase da análise fenomenológica 

CATEGORIAS DESCRITIVAS DA 

APRENDIZAGEM POLÍTICA 

CLASSIFICAÇÕES AGLUTINADORAS DE UNIDADES DE 

SENTIDO 

Aprendizado pessoal 

Autoconhecimento  

Despertar do interesse para o autodesenvolvimento – 

aprendizagem contínua  

Aumento de possibilidades de fazer escolhas 

Desenvolvimento de capacidades reflexivas 

Aprendizado social 

Desenvolvimento de relações 

Transformação de relações 

Desenvolvimento de habilidades de construções conjuntas a 

partir de reflexões individuais – sinergia 

Práticas políticas 

Inteligibilidade e protagonismo 

Conexões entre práticas 

Desenvolvimento da capacidade de construir e reconstruir 

práticas 

Fonte: A Autora 

 

4.2.1 Aprendizado pessoal 

 

A participação no Projeto Parlamento Jovem de Araucária revelou-se uma 

experiência na medida em que foi vivida e gerou reflexões que se encadearam, em 
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alguns casos, com outras experiências, ou ainda, despertaram forças de movimento 

em direção a novas experiências.  

Na visão de Dewey (1980, p. 9) “experiência” é uma palavra de duplo sentido 

e, ao mesmo tempo, não admite divisão de tais sentidos. Ela designa o que as 

pessoas fazem (a experiência) e como o fazem (o processo de experienciar).  

Neste grande contexto, no qual a experiência é uma relação dinâmica entre 

os aspectos subjetivos e objetivos, foram identificados:  

a) a curiosidade inicial de saber como é a política, para além do senso comum;  

b) o interesse prévio por assuntos ligados à política, ou mesmo a identificação 

com o estereótipo dos políticos como propulsores para a exposição a esta 

determinada experiência.  

Além disso, a participação foi o ensejo para a descoberta de seus próprios 

talentos, ampliação da capacidade de reflexões e ampliação do rol de escolhas de 

vida. 

Nas entrevistas, tanto na realizada antes da divulgação dos resultados em 

novembro de 2017, quanto naquela ao final do projeto (dezembro de 2018), os 

alunos participantes apontaram o interesse prévio pela política como elemento 

motivador relevante para a participação no PPJ. Inicialmente este interesse surgiu 

como uma curiosidade de saber como se exercia a política e também com certa 

intuição de que esta área possui também aspectos positivos, que não seriam tão 

divulgadas pela mídia e pelo senso comum.  

Percebe-se este interesse prévio no depoimento da participante A14: 

“Eu sempre quis fazer a diferença. Desde pequena eu 
sempre gostei de me envolver em coisas que eu possa 
mudar que eu tenha opinião e que eu possa fazer alguma 
coisa. ” 

 

A participante A13 declara, desde o início do projeto, suas pretensões 

políticas, conforme trecho a seguir: 

“Eu quero seguir na vida política, quero fazer faculdade de 
administração pública e Ciências Políticas. Então, pra mim foi 
uma experiência fantástica. Foi o primeiro passinho na minha 
carreira. Eu... pode ser pretensão minha, mas eu quero ser 
Presidente da República, é o meu objetivo. ” 
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Este achado relaciona-se à investigação (inquiry) do pensamento de Dewey. 

A curiosidade surge como elemento propulsor de investigação da realidade, levando 

o agente a formular (consciente ou inconscientemente) perguntas, cujas respostas 

estão potencialmente nas experiências a serem vividas. 

A identificação pela família de traços de personalidade como simpatia, 

desenvoltura e crítica, relacionando-as à vida política foi mencionada por alguns 

participantes. O fato de serem percebidos por pessoas próximas, como familiares e 

amigos, como potenciais políticos, fomentou neles tal identificação ou desejo. O 

entrevistado A4 relata, por exemplo, que cresceu ouvindo a mãe falar que ele seria 

político, pois desde pequeno era simpático, gostava de conversar e de abraçar as 

pessoas. Já a entrevistada A13 relembra:  

“Uma história muito bacana que a minha mãe conta, que o 
meu pai era caminhoneiro, né. E a gente foi viajar para Goiás. 
E meu pai e minha mãe nunca falaram de política, nada. E a 
gente tava passando numa estrada muito esburacada. E eu 
tinha cinco anos de idade e eu comecei a falar ´abaixo o 
prefeito, abaixo o prefeito´, e a minha mãe ficou surpreendida 
– desde criança eu falando de política já”. 

 

Em outros casos, os participantes motivaram-se por ter em seu círculo social 

pessoas relacionadas à política local. O projeto serviu, nestes casos, como fator de 

percepção de que esta opção, ou este caminho seria possível para os participantes 

também, como no caso da entrevistada A7: 

“Eu sempre gostei de política e eu moro numa rua que tem 
dois ex políticos e eles sempre foram, tipo, amigos da família, 
e também poder trazer, de certa forma, melhorias para os 
alunos, porque a gente precisa, pra fazer uma mudança, pra 
fazer diferença, porque o Estado muitas vezes não olha pro 
que tá acontecendo, e a gente tá aqui todo dia com esse 
problema e a gente quer reverter esse quadro”. 

 

A exposição a situações diferentes daquelas vivenciadas na vida escolar 

ensejou aos estudantes, jovens em processo de formação, oportunidade de se 

conhecer e conhecer suas potencialidades, bem como pontos a aprimorar. Uma das 

participantes mais jovens, A10 (13 anos) relata que se surpreendeu com seu próprio 

desempenho nos debates: 

“Eu falei coisas e eu fiz coisas, que eu não imaginaria fazer, 
que nem quando eu participei do debate. Eu não sabia muita 
coisa e eu comecei a falar de uma forma assim, que eu não 
tava entendendo, e eles falaram, tipo, que eu fui muito bem, 
mas é, eu percebi que esse é um ramo muito interessante de 
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trabalhar, e desde o começo, desde o debate, das eleições 
que a gente fez aqui, foi muito interessante (...) eu gosto 
bastante de falar, né mas eu nunca tinha falado dessa forma 
e quando eu fiz o debate, eu achei muito interessante. Eu me 
descobri, eu descobri que eu podia fazer uma coisa a mais”. 

 

Percebeu-se que integrar o PPJ também ampliou os horizontes dos 

participantes em termos de perspectivas e escolhas, independentemente de idade, 

relacionando-se este achado como o sentido de continuidade de Dewey e de 

inteligibilidade de Shatzki, na medida em que as experiências fluem, sendo a 

experiência anterior, um pressuposto da subsequente, em um processo que ganha 

sentido a partir da inteligibilidade do agente. Um achado paralelo ao objeto deste 

trabalho, cujo foco é a aprendizagem dos jovens participantes do PPJ, foi a 

aprendizagem relatada pelos gestores do projeto. P2, por exemplo, relatou que 

passou a conhecer o funcionamento e divisão dos poderes, pretendendo ser 

multiplicadora de tais conhecimentos. P3 menciona que, apesar de muitos anos 

envolvido com política e com projetos diversos na escola, foi a primeira vez que viu 

os jovens proferirem palestras para os jovens (relembrando: P13 e P15 proferiram 

palestras sobre voto consciente – Vote Bem - para todas as 48 turmas da escola por 

ocasião das eleições gerais de 2018).   

Ainda naqueles casos em que não havia um interesse prévio, tais efeitos se 

fizeram sentir. Vejam-se os exemplos de A3 3 A15, que entraram para cumprir cota 

dos 50% de candidaturas para um dos sexos. A3 entrou para fechar a cota de 

participação feminina em seu colégio, e relata: 

“Participar do projeto me deu um clic pra vida, pra gente 
correr atrás dos nossos sonhos, porque se a gente continuar, 
assim, parado, a gente não consegue. Então eu acho que a 
gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. ” 

 

Já o participante A15 entrou no PPJ para cumprir a cota de seu turno no 

colégio C1. Neste turno as turmas são do curso de formação de docentes, cujo 

público majoritário é formado por meninas. A15 candidatou-se para cumprir a cota 

de participação masculina. No decorrer no PPJ, A15 relata que descobriu um novo 

interesse e que pretende carreira política: 

“Tem também a experiência que a gente ganhou lá. Que pra 
mim isso contou muito sabe, que igual, tipo a A13 também, a 
gente pretende seguir uma carreira política daqui pra frente 
né”. 
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O caso de A15 exemplifica os potenciais de aprendizagem e construções 

práticas inseridas no PJ, conforme descreveremos nos próximos itens. 

 

4.2.2 Aprendizado Social 

 

O desenvolvimento e a transformação das relações sociais (amizades e 

família) emergiram com força do campo, principalmente nas entrevistas. Nelas 

evidenciou-se claramente a amizade, a admiração, a percepção do cuidado e o 

respeito como fatores essenciais para a qualidade das práticas. Ainda neste tema 

identificou-se a relevância de estruturas sociais e símbolos para os participantes, 

que tiveram oportunidade de vislumbrar partes inexploradas de seu mundo, bem 

como potencialidades para novas realidades. 

Estes achados se relacionam intrinsecamente com o conceito de estrutura 

teleoafetiva e também com a visão de Dewey (1965), que considera que a criança 

vive em um mundo em que tudo é contato pessoal. Dificilmente penetrará no campo 

de sua experiência qualquer coisa que não interesse diretamente seu bem-estar ou 

de sua família e amigos (DEWEY, 1965, pp. 43-44). 

Neste sentido temos os relatos do grupo mais ativo do PPJ, formado por 

quatro alunos do colégio C1, sendo três deles da mesma turma. Em suas reflexões, 

os participantes atribuíram ao desenvolvimento e ao fortalecimento da amizade entre 

eles papel fundamental para a qualidade de suas participações no PPJ. Ao lado 

disso, A10 (do colégio C2) relatou que gostou da experiência de desenvolver 

atividades em conjunto com os participantes do colégio C1, evidenciando que o 

intercâmbio de práticas e experiências entre os participantes de colégios distintos, 

apesar de pouco explorada neste projeto devido as limitações já relatadas, possuem 

potencial enriquecedor. 

Foram relatadas também transformações na turma a qual pertencem três dos 

participantes. Nas percepções deles, a turma aprendeu, a partir da convivência com 

os vereadores jovens, a respeitar opiniões divergentes. Nas palavras de A14 “a 

turma aprendeu que não precisa concordar, precisa respeitar”. Questionados sobre 

em quais contextos concretos foram percebidas estas mudanças, deram como 

exemplo os diversos debates realizados em turma. Esclareceram que antes havia 

brigas e divergências e depois do envolvimento com o PPJ, a turma foi aprendendo 
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a dialogar e respeitar opiniões diferentes. 

Processo semelhante foi sentido no âmbito familiar. O entrevistado A15 

relatou que os pais não tinham o hábito de falar de política em casa: “Foi uma 

mudança na família, meu pai apoia o Bolsonaro, e a gente conseguiu conversar 

sobre política respeitosamente. ” 

Uma mudança familiar também foi mencionada pela participante A11. A 

participante relata que em sua família política era assunto de homens. Quando 

começou a falar sobre política, alguns familiares cogitaram que a entrevistada fosse 

homossexual. Após um ano participando do PPJ, relata que a família aceita sua 

inclinação para a política, e que conversa com os homens de seu núcleo familiar 

sobre o assunto (as mulheres ainda não falam sobre política). Tem orgulho de falar 

para a família, que mora em outro Estado, que é vereadora jovem. 

Estes contextos de transformação social acabam por traduzir na prática o 

conceito de transação de Dewey, na medida em que os praticantes interagem com o 

meio através das práticas, eles provocam mudanças em outras práticas, construindo 

novos dizeres e fazeres; ou mesmo dando outros sentidos a dizeres e fazeres 

conhecidos. 

Emergiram do campo durante o processo, e, principalmente, ao final dele, 

aprendizagem e a prática do que se entendia, e do que se passou a se compreender, 

por “fazer política”. 

Para a maioria dos participantes, o PJ foi o primeiro contato com o processo 

eleitoral, A4 relata que: 

“Participar do projeto mudou o jeito que eu pensava, quando 
eu fui em Curitiba (no TRE), quando eu fui na votação, foi a 
primeira vez que eu votei, aí foi uma coisa diferente, ainda 
nem tenho título (eleitoral), já quero fazer pra eu poder votar. 
Eu achava meio sem graça sabe, aí com isso aí, animou um 
pouquinho”.  

 

Este participante relatou também que anteriormente ao PPJ, acompanhava 

lives de um determinado vereador na Câmara e não compreendia nada. Com a 

participação no PPJ, passou a compreender os termos e conceitos utilizados. Mais 

adiante, quando tratarmos dos símbolos voltaremos a este participante, para uma 

análise das mudanças percebidas ao longo da participação no PPJ. 

O aprendizado de termos e conceitos também foi vivenciado na prática 

ensejada pelas Eleições de 2018. Para a entrevistada A14, por exemplo, ficou clara 
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a diferença entre política e politicagem: 

“Eu acho que mudou muito a nossa concepção de política, 
né? E tanto porque esse ano foi ano de eleições, a gente 
teve uma visão diferente do que é política, e de como 
funciona a ' politicagem”. 

 

Os participantes relataram enfaticamente o aprendizado que a participação no 

PJ oportunizou. Demonstram em suas reflexões que suas visões de política e de 

democracia estavam restritas ao senso comum. O entrevistado A5, por exemplo, 

pondera que:  

“Eu tenho 16 anos, eu nunca me envolvi com política, essa 
foi a primeira, foi a vez que eu entrei mais direto, então 
ajudou a entender muito como funciona. E isso faz diferença, 
porque não é todo mundo que entende de política, tem 
pessoas que abordam mais, e elas falam pra outras pessoas 
e muitas vezes elas podem estar erradas, então ajudou 
bastante.” 

 

O contato com opiniões diversas, bem como a construção conjunta de novas 

ideias foram identificadas por A2 e também se relacionam ao conceito de transação: 

“Pra mim trouxe mais experiência nova, que é o que eu 
queria... a experiência que eu peguei, fazendo os debates, 
conhecendo, que cada um pensa diferente, e que todos 
juntos podem fazer um estouro, pra mim foi radical mesmo, 
foi fera, foi bem legal.” 

 

O papel das mulheres, por exemplo, surgiu com força nos relatos das alunas 

que participaram do evento Mulher e Poder (realizado no Tribunal Regional Eleitoral 

do Paraná). Na voz da aluna A12: 

“Principalmente quando nós fomos no TRE, assistir aquela 
palestra ´Mulher e Poder´, nossa abriu a minha mente, foi 
demais, demais, encoraja você, a você ter uma voz, a 
realmente a lutar por aquilo que você acredita, foi muito 
bacana, uma experiência que só acrescentou na minha vida”. 

 

Para alguns, participar do PJ e do evento Mulher e Poder, fomentou o 

interesse pela política, como no caso da entrevistada A11: 

“Eu acompanho política, mas eu nunca tinha sentido essa 
vontade imensa, que agora eu to sentindo de entrar na 
política. Depois daquele evento ´Mulher e Poder´, que eu 
pude ver como é o papel da mulher, como a mulher faz a 
diferença, o que é representatividade, e agora eu tô, eu vou 
colocar na minha lista, de entrar pra política. E eu ando 
pensando muito no que eu vou fazer o ano que vem, quando 
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terminar os estudos, sabe, e a política, ela entrou na minha 
vida, e é um dos meus projetos, vamos ver como vai ser a 
partir de agora. ” 

 

Abre-se aqui um parênteses para registrar que A11 foi aprovada no vestibular 

da UFPR em 2019, candidatou-se e foi eleita como representante de sua turma. 

Relatou que sua experiência como vereadora jovem foi preponderante para sua 

eleição. 

Como frutos das observações pude identificar que a experiência específica de 

participação no evento Mulher e Poder representou para estas meninas uma nova 

visão do papel da mulher na política e na sociedade. Foi um vislumbre do que elas 

mesmas podem vir a ser, bastando para isso persistência, dedicação, somadas às 

estruturas de governanças das diversas instituições envolvidas e políticas públicas. 

Este foi um entendimento geral, no sentido do pensamento de Schatzki, que se criou 

em torno desta experiência específica, na medida em que se percebeu que a partir 

deste evento alguns participantes ganharam força de atuação, que se fez notar por 

seus dizeres e fazeres. Ou seja, o contato com mulheres exemplares, porém 

´normais´, serviu como espelho das potencialidades das próprias participantes, que 

passaram a agir impulsionadas, a partir de então, por seus próprios potenciais e 

objetivos intrínsecos (DEWEY, 1965). 

Os participantes viveram experiências e organizaram atividades em conjunto, 

realizando aquilo que Schatzki denomina como ´prática´ (SCHATZKI, 2012). No 

caso específico deste projeto, as práticas se voltaram mais direcionadamente à 

política, seus dizeres e seus fazeres, enfim, suas atividades básicas. As 

experiências práticas vivenciadas no contexto do PPJ são um ponto em comum nos 

relatos, bem como em minhas observações.  

No início do PJ, a aluna A13 relata sua experiência de fazer a campanha 

política: 

“Como eu sempre me interessei sobre isso, eu sempre 
estudei política, mas você viver na prática, por exemplo, você 
achar as pessoas que você achava que iam te apoiar e elas 
apoiam outro candidato e daí você tem que lutar, você tem 
que fazer a campanha, você tem que ter ideias, você tem 
que ser uma pessoa criativa, e você tem que mostrar, por 
exemplo, você fala ´vote em mim´, e eles falam ´tá bom, mas 
qual é a tua proposta? ´. Você tem que dizer qual é a tua 
proposta. Por exemplo, eu falei pro menino ´minha proposta 
é tal e tal´ e ele falou ´mas como é que você vai fazer isso? 
´E eu fui desenrolando, ampliou a minha ideia sobre a minha 
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própria proposta. ” 

 

Ao final de 16 meses de participação no PPJ esta mesma participante avaliou: 

“Eu sempre busquei pesquisar sobre política.  Política 
sempre foi uma coisa que eu gostei muito e vem da minha 
vida inteira (…). A diferença é que eu tinha uma visão 
romântica da política. A política muda o mundo, eu quero 
mudar o mundo, então eu vou entrar pra essa área. (…) 
aquele lado lá da política, eu tinha o lado ideal, que a gente 
aprende lá com os teóricos – Locke, Rosseau, Maquiavel. O 
lado ideal, não é o lado que é o que acontece. E com essa 
experiência, até o Dr. Ritzmann (sic) também bateu nessa 
tecla, do lado real. Eu comecei a ter essa experiência do lado 
real. (…) por exemplo, agora nesse curso da Federal eu 
aprendi o que é Terceiro Setor. Eu fiquei muito feliz que eu 
aprendi isso, são conceitos que a gente vai aprendendo e 
cada dia agregando mais. Eu acho que é isso, isso que 
mudou” 

 

A participação no PPJ revelou-se, na percepção dos entrevistados, como a 

prática da verdadeira política. Neste sentido, veja-se depoimento da aluna A14: 

“A gente faz política a todo o momento, desde em sala de 
aula quando o professor pede silêncio pra fazer chamada, e 
ele é o superior da sala. Isso é política. E pra gente não tinha 
nada a ver, pra gente política era algo assim, vereador, votar, 
era algo assim, que a gente não praticava política”. 

 

Nas entrevistas finais emergiu do campo a relevância dada pelos 

participantes aos símbolos, ao orgulho de identificar-se e ser identificado como 

vereador jovem, o que gerou um senso de relevância na comunidade. O exercício de 

uma forma de poder surgiu na fala do participante A15: “Elevou o nosso nome lá em 

cima (a participação no projeto), a gente conseguiu um poder, não se beneficiando, 

ajudando os outros também.” 

O acompanhamento dos participantes ao logo de todas as etapas do projeto, 

também possibilitou a verificação de sua mudança de postura. Retoma-se aqui o 

exemplo do aluno A4, que em sua 1ª entrevista (novembro de 2017) registrou: 

“Participar do projeto mudou o jeito que eu pensava, quando 
eu fui em Curitiba (no TRE), quando eu fui na votação, foi a 
primeira vez que eu votei, aí foi uma coisa diferente, ainda 
nem tenho título (eleitoral), já quero fazer pra eu poder votar. 
Eu achava meio sem graça sabe, aí com isso aí, animou um 
pouquinho. “ 
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Por outro lado, na 2ª entrevista (dezembro de 2018) relatou suas experiências 

e aprendizados e destacou: “Até me senti importante também, que você se senta 

numa mesa com pessoas que são importantes”.  

Retomam-se os relatos de A4 por exemplificarem, em poucas palavras, uma 

espécie de síntese de mudanças dos participantes, percebidas ao longo do PPJ. 

Como dito anteriormente, para a maioria deles, este foi o primeiro contato com a 

vida cívica, emissão de título eleitoral, primeiro voto, contato com a urna eletrônica. 

O participante relata que achava tudo isso “meio sem graça”. Avançando-se para a 

fase eleitoral (eleições), há uma espécie de evolução: “(...) com isso aí, animou um 

pouquinho”. Eleito vereador jovem, e tendo participado da fase parlamentar do 

projeto, revela-se um sentimento de relevância social: “até me senti importante 

também, um sentido de pertencimento e de potencialidades, abrindo-se novas 

perspectivas de ações futuras”. 

Nesse mesmo sentido da relevância social e dos símbolos envolvidos no 

exercício de uma função pública, os alunos do colégio C1, em entrevista conjunta 

relatam suas percepções: 

A13: “Vamo falar tudo agora (risos). Não, o negócio da representatividade do 

símbolo. Eu sempre coloco. No dia da diplomação a gente chegar e se sentar, no 

plenário, do lado dos vereadores, poucos vereadores, porque não foram todos 

prestigiar a gente, olha só. A gente se sentar do lado dos vereadores, receber uma 

canequinha, numa bandeja, com um emblema do município de Araucária, sabe o 

que é isso? Receber cafezinho numa xícara com um sinalzinho de ouro assim, com 

emblema de Araucária... 

A14: eu tenho no meu instagram, eu tirei foto! 

A13: pra ver como funciona a mente humana, são poucas coisas que dão 

esse clic na gente, é essa coisa dos símbolos. Como é tudo muito, é subjetivo, 

mas que faz a diferença, sabe? 

A14: é que pra gente, assim, a gente é jovem. A gente tá acostumado a tomar 

chá num copo de plástico, a tomar na canequinha da escola, tipo assim, 

tomar numa xícara, toda chique, pegar o chazinho, queimar os dedo (sic), é 

uma coisa assim... dourado! É uma coisa... 

A13: e pode parecer brincadeira, pra gente tem uma importância, pra eles 

não... 

A14: pra eles é banal.  
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A13: o mais engraçado é que um quase pede um de cada, pede café e chá. A 

gente tinha quase vergonha, como que a gente vai pegar nessa xícara, a 

gente vai derrubar essa xícara no chão (…) 

A13: analisando essa parte do simbolismo. Imagina só: grupos de 

adolescente, ali dos seus, a gente tava com 17 anos, ter o contato com o juiz 

e com a chefe do cartório eleitoral. Porque pra gente a questão é, pras 

pessoas que estão em nível superior é bobagem,  

A14: é que nem o negócio da canequinha, é normal 

A13: é bobagem você se sentar numa cadeira confortável no quarto andar da 

prefeitura e tomar água numa mesa de tampo de vidro com um copo que a 

gente nem tem em casa. Isso é bobagem pros outros, mas pra gente não é, 

tipo, esse simbolismo faz a diferença. A gente ter contato com o Dr. Ritmann 

(sic)! A gente saia... vou contar essa (risos)... isso é uma questão sociológica, 

eu ia fazer Ciências Sociais. A gente saia, tipo, o carro do Dr. Ritmann (sic), 

meu Deus do céu! A gente nunca viu um carro desses na vida! 

 

Este achado relaciona-se com diversos conceitos do arcabouço teórico tais 

como sociomaterialidade, estrutura telo-afetiva, entendimentos gerais, 

entendimentos práticos, inteligibilidade e intencionalidade de Schatzki; e também 

com experiência, transação e continuidade de Dewey. 

A experiência de vivenciar realidades distintas das suas tem como efeitos um 

experimentar, muito prático, de estruturas materiais que são organizadas 

socialmente com determinados fins e sentidos (sociomaterialidade), como por 

exemplo, as xícaras de porcelana com detalhes dourados. Os fatos de serem 

servidos, de tomarem assento em lugares de destaque na Câmara de Vereadores e 

na Prefeitura (durante reunião), de terem contato com o juiz eleitoral, foram 

elementos de revelação de novos sentidos, arranjos, dimensões de realidades até 

então desconhecidas para os participantes. Por outro lado, semelhante ao percebido 

em relação ao evento Mulher e Poder, tais realidades, apesar de tão distantes até 

então, com a experiência desvelou-se como algo possível de ser alcançado. 
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4.2.3 Inteligibilidade e Protagonismo 

 

A inteligibilidade é conceito fundamental para os estudos baseados na prática 

(SCHATZKI, 2012) e traduz-se em elemento constituinte da prática e se manifesta 

nos dizeres e fazeres, referindo-se ao que é significativo para os praticantes.  Para 

esta visão, a compreensão de uma prática, implica em que já se está a interferir nela. 

(NICOLINI, 2013; SCHATZKI, 2012). Este conceito se relaciona à interconexão entre 

diversas práticas e  também às sugestões dos participantes para aprimoramento do 

PPJ. Este processo envolveu diversos níveis de reflexão, desde o pessoal, mais 

ligado a percepções, representações e aspirações individuais, como também um 

nível sócio emocional, no qual vamos focar a análise. 

Um achado foi que as práticas do PPJ interconectaram-se, no caso de alguns 

participantes, a outras práticas por meio de elementos integradores como práticas, 

regras, estruturas teleoafetivas e entendimentos gerais, 

Concomitantemente ao PPJ, os participantes A13 e A15 desenvolveram 

atividades paralelas e conectadas a ele. Nas Eleições de 2018, proferiram palestras 

do Movimento Vote Bem (do Observatório Social) para as 48 turmas do Colégio C1, 

desenvolveram um Canal no Youtube (Araucária que eu quero), para falar sobre a 

política local e se articularam politicamente para aprovação de projeto de lei do 

estágio remunerado para o curso de formação de docentes, do qual fazem parte.  

A Aluna A13 participou do grupo de formação política para mulheres, 

promovido pelo Instituto Política Por.De.Para Mulheres em parceria com a faculdade 

de Direito da Universidade Federal do Paraná e coordenado pela Professora Eneida 

Desiree Salgado. Relatou a aluna que no curso da UFPR “mais ouvia do que falava. 

As outras participantes mais velhas, universitárias – acham ´bonitinho´ uma pessoa 

tão jovem se interessar por política.” Entretanto, relata que quando o tema foi 

corrupção, a entrevistada falou ´com conhecimento de causa´, pois acompanhou de 

perto a prisão dos vereadores e ex vereadores. Nesta oportunidade sentiu que a 

experiência prática lhe deu um lugar de também compartilhar conhecimentos. 

Já o aluno A15 participou da conferência de jovens (realizada pela secretaria 

municipal da juventude) como representante eleito pelos alunos de seu colégio. 

Nesta oportunidade levou propostas dos jovens da escola e propôs um aplicativo 

para participação dos jovens nas decisões municipais e estaduais. Relatou que 
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questionou a participação dos jovens, que não tiveram direito de voto, demonstrando 

seu processo de inteligibilidade daquela prática. 

O protagonismo foi um achado central nos casos relatados. Com efeito, além 

da compreensão, da interferência nas práticas do PPJ, houve uma transformação, e, 

além disso, houve o protagonismo em outras práticas que vieram a se conectar, 

ensejado uma experiência profunda de participação social. Em outras palavras, 

estes alunos exerceram seus direitos políticos de forma abrangente. Exerceram sua 

cidadania. 

 

4.2.3.1 Inteligibilidade e Protagonismo – a voz dos participantes 

 

Durante a execução do projeto foram realizadas diversas reuniões de 

avaliação com os participantes, além de entrevistas e anotações em diário de campo, 

resultados das observações participantes e não participante da pesquisadora. Como 

frutos de todo este apanhado de dados, temos reflexões e sugestões surgidas de 

situações práticas. Algumas foram recorrentes, surgindo quase que de forma 

unânime. Outras foram observações pontuais, que foram consideradas relevantes, 

levando-se em consideração o contexto maior do projeto. Vejamos as sugestões dos 

participantes: 

 

a) Ampliação do projeto para todas as turmas do colégio 

 

Este foi um ponto unânime entre todos os participantes, mesmo aqueles que 

tiveram um envolvimento inicial mais formal (para cumprir a cota da participação de 

um dos sexos, por exemplo).  Para os participantes, o projeto deveria ser estendido 

para todas as turmas do colégio, inclusive para os alunos mais jovens. Nesse 

sentido temos a fala de A2: 

“Então, acho que coisas novas que podem surgir no 
andamento do projeto, tipo integrar, incluir os outros alunos, 
vários vieram falar comigo, que não puderam participar, 
então eu acho que pode ser no andamento do projeto a 
gente descobrir o que pode fazer... acho que incluir todos os 
alunos, de todas as turmas.” 

 

 



79 

 

Deve-se ter em perspectiva que, de acordo com o descrito na análise dos 

dados, os participantes relataram que a participação neste projeto foi o ensejo para 

muitos aprendizados. Natural que tal movimento desperte neles a vontade de 

estender oportunidade semelhante a seus pares.  

Por outro lado, o fomento da ampliação do raio de ação de projetos como o 

ora estudado, vai ao encontro da sustentabilidade sob o prisma dos Estudos 

Baseados na Prática. De certa forma, os participantes compreenderam que tais 

conhecimentos, e práticas, ganham sentido e continuidade se ditos e feitos (dizeres 

e fazeres) por um grupo de pessoas, e não individualmente, ou por poucas pessoas 

eleitas, ou que se elegeram, no sentido de que fizeram uma escolha situada, no 

tempo e no espaço. Assim, como tomaram esta decisão (de participar do projeto) 

poderiam não tê-la feito e não teriam ampliado suas possibilidades de escolhas. 

 

b) Organizar e explicar melhor o projeto para professores e alunos 

 

Uma das etapas iniciais foi a apresentação do projeto a diretores e gestores 

por eles indicados; e aos alunos das turmas que formariam o eleitorado. A 

participação dos professores no projeto se deu da seguinte forma (QUADRO 12): 

 

QUADRO 12: Gestores do PPJ nos colégios 

COLÉGIO GESTOR DO PROJETO 

C1 1 Bibliotecário 

C2 1 Pedagoga 

C3* 2 professoras (sociologia e história) 

FONTE: A Autora 
* O colégio C3 retirou-se do projeto em meados de 2018. 

 

Não obstante tenham sido proferidas seis palestras: uma capacitação para 

gestores do projeto, três palestras no Colégio C1 (uma em cada turno); uma palestra 

no Colégio C2; e uma no Colégio C3, os entrevistados reportaram o 

desconhecimento do projeto por parte de muitos alunos e professores. Nas palavras 

de A13:  

“Quando a gente chegou pra fazer campanha, ninguém sabia 
o que estava acontecendo, a gente teve que explicar primeiro 
o que era o projeto, antes de fazer a campanha. (…) na 
verdade teve gente que até no dia de votar não sabia o que 
ia fazer lá.” 
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Houve relatos de resistência ao projeto por parte de alunos e professores, 

pois entendiam que o tempo dedicado (no caso dos alunos) ou cedido (no caso dos 

professores) às atividades estaria ´roubando´ o tempo que deveria ser dedicado ao 

programa. Há relatos, no entanto, de que esta resistência desaparecia quando os 

professores tinham conhecimento sobre o conteúdo e o escopo do projeto. A14 

relata que, durante a fase eleitoral, passou em todas as salas fazendo campanha. 

Nesta oportunidade, muitos professores se interessavam em saber mais detalhes 

sobre o projeto: 

“Muitos professores se interessavam porque eles não sabiam 
da ideia ao fundo. E quando a gente explicava, os 
professores gostavam da ideia e falavam com os outros 
alunos, isso foi muito bacana. A primeira vez que a gente 
veio, a gente veio à noite. E daí a gente conversou com os 
alunos e o professor gostou da ideia e começou a fazer 
perguntas sobre o parlamento. Então acrescentou pro 
professor, pra gente e pros alunos que iam votar na gente 
(...)” 

 

Nestes casos, evidencia-se que a falta de informação e comunicação pode vir 

a afetar negativamente o alcance da proposta. Na visão dos gestores P1 e P2, o 

ideal é um alinhamento de ações com os professores no início do ano letivo. P1 

enfatiza que os professores formam uma categoria muito comprometida com as 

metas propostas, e sugere uma formação direcionada contemplando as atividades 

propostas pelo Parlamento Jovem. P2, diversamente, entende ser prescindível uma 

capacitação formal dos docentes. Sua sugestão é de que seja realizada uma 

´sensibilização´, uma conversa informal, também no início do ano letivo. 

 

c) Trabalhar conceitos básicos em uma proposta mais aberta 

 

Na entrevista conjunta realizada ao final do projeto, surgiu, como construção 

coletiva, a sugestão de se trabalhar mais detidamente com os alunos alguns 

conceitos básicos como política, o que é ser eleitor, o que faz um candidato, como 

fazer um projeto de lei. Nesta oportunidade apresentei-lhes o Guia do Professor (que 

traz estes conteúdos), repassado como material de apoio aos professores, do qual 

não tinham conhecimento. 

Este item reforça a importância do envolvimento dos professores no projeto, 



81 

 

seja de uma maneira mais formal, com capacitações ou mesmo informal, com 

sensibilizações.  

Os conceitos básicos também foram pontos abordados nas palestras 

proferidas pela equipe da Justiça Eleitoral. Entretanto, com a prática, conclui-se que 

esta não se revelou a como forma mais adequada a este público. 

 

d) Outra formatação para o projeto 

 

No momento do delineamento do projeto em Araucária, optou-se por formar 

um parlamento jovem com alunos dos três colégios indicados pela Secretaria de 

Educação. Identificou-se esta oportunidade como o ensejo para um primeiro contato 

com o conceito de sistema proporcional, tendo em vista que o número de cadeiras 

de cada colégio seria definido pelo número de eleitores de cada colégio. Eleita esta 

via, definiu-se que o parlamento jovem, ao final de seus trabalhos, apresentaria um 

único projeto de lei. Com isto, buscou-se oportunizar aos participantes a experiência 

da negociação, do fazer política, da identificação de interesses gerais. 

Contudo, o que se verificou foi a elaboração de dois projetos distintos. Cada 

grupo apresentou seu projeto à assessoria parlamentar (Câmara), que identificou 

qual teria a maior viabilidade de ser aprovado. Questionados sobre as razões, 

verificou-se que não houve trabalho conjunto entre os vereadores jovens dos dois 

colégios. Apontaram a distância entre os colégios como fator limitante. E, ainda que 

houvesse grupo do WhatsApp, a comunicação entre eles se mostrou deficiente. 

Diante disso, uma das sugestões dos participantes no sentido de que cada 

colégio apresente seu projeto de lei, separadamente.  

Para P1, de outra ponta, a participação da Câmara seria prescindível. Sendo 

suficientes, tão somente, palestras e realização de campanha eleitoral nas eleições 

para o grêmio estudantil. 

 

e) Integração dos ODS às atividades do PPJ 

 

Perguntados sobre sugestões para integração dos ODS no PPJ, os 

participantes sugeriram a formação de multiplicadores. Releva notar que os 

estudantes participantes vislumbraram os seus pares como multiplicadores, e os 
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gestores do projeto apontaram os professores como a categoria ideal para 

multiplicadores. Relembre-se que na análise dos dados verificou-se que um dos 

achados paralelos ao objeto da presente pesquisa foi o relato de aprendizado 

político também por gestores do projeto.  

Na entrevista em grupo com os alunos mais velhos (17 e 18 anos) e um dos 

gestores, surgiram diversas sugestões de integração dos ODS nas atividades 

escolares. A14 sugeriu uma abordagem interdisciplinar, na qual os conteúdos dos 

ODS sejam trabalhados por professores de diversas matérias. A aluna sugeriu 

também o uso de ferramentas pedagógicas diversificadas, como teatro, dança, as 

quais poderiam atingir diversas faixas etárias. 

A13 apresentou como sugestões a aprendizagem dos ODS em algumas 

disciplinas afins, como por exemplo, sociologia e filosofia. Neste diapasão, a aluna 

ressaltou que o currículo deveria ser mais flexível, para comportar adequações à 

realidade local. Para esta participante, seria de fundamental importância o trabalho 

prévio de conceitos fundamentais como, por exemplo: Direitos Humanos, 

desenvolvimento sustentável e política. A13 citou o exemplo da ONG Aurora, que 

promove palestras sobre Direitos Humanos para corporações. “Eles dão palestras 

para adultos, o mesmo poderia ser feito para crianças e adolescentes”. 

Perguntado sobre a incorporação dos ODS, P2 ponderou que:  

“Toda ferramenta pode ser usada a partir do momento em 
que ela passa a ser popularizada, né? A gente tem que 
tentar aproximar esses temas das pessoas, né? Mas eu acho 
que tudo pode ser usado, ne? Eu acho que talvez um 
trabalho mais de massa, né? Poderia ser um... talvez criar 
multiplicadores, né, em cada escola pra fazer um tema 
desses, né? Você chamar alguns professores aí e depois 
eleger esses professores, né? Porque o professor é um 
profissional muito comprometido, sabe? Quando é dado pra 
ele: ´ah, lá na escola você que vai ser o representante dos 
ODS`. Com certeza no final do ano ele vai trazer alguma 
coisa pra você, entendeu?” 

 

Por outro lado, P3 considera que uma sensibilização (conversa informal, com 

coffee break) seria um passo importante para que os professores alinhassem os 

ODS às suas atividades e ao PPJ como um todo. 

“Eu acho que a primeira coisa, na minha visão, é vocês 
fazerem um trabalho de sensibilidade conosco (professores), 
antes deles (alunos). Não sei se vai funcionar, não é isso? 
Qual seria a minha sugestão para o projeto ser melhor? Seria 
isso: vocês fazerem esse trabalho de sensibilidade. Talvez 
um café, talvez uma coisa assim mais sofisticada pro pessoal 
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entender que ele tá envolvido. Um trabalho de sensibilidade 
conosco. Porque, será que não dá pra engajar mais gente 
para o projeto? E daí já saía dali amarrado ´Quem vai? Como 
vai? ´” 

 

f) Transporte – utilização do transporte escolar nos horários livres 

 

Tanto P1, quanto P3, de Colégios distintos, identificaram o transporte como 

um fator que pode contribuir para o desenvolvimento das atividades do PPJ (citaram 

como exemplos os transportes colocados à disposição pelo TRE/PR para levar 

alunos à sede do Tribunal para participarem dos eventos Mulher e Poder e Palestra 

sobre participação de jovens na política). Entretanto, para P1 a participação dos 

vereadores jovens do colégio C2 na fase parlamentar do PPJ foi prejudicado pela 

falta de estrutura para seu deslocamento.  Relatou que o transporte dos jovens era 

realizado em veículo próprio por ele mesmo ou por P2, havendo, ainda, a 

necessidade de compatibilizar as agendas profissionais de ambos com as atividades 

do PPJ.  

Como sugestão, P1 e P2 indicaram a possibilidade de utilização do transporte 

escolar nos horários de aula, tempo em que geralmente ficariam parados. P1 

destaca que logística gera nos jovens um sentimento de reconhecimento e de 

pertença, uma vez que percebem que há preocupação por parte dos gestores e 

valorização de suas atividades. 

 

4.3 A QUESTÃO DA COMUNICAÇÃO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

 

Pontualmente, o juiz eleitoral, P1 e P2 identificaram, por ocasião dos debates 

da campanha eleitoral, que aulas de oratória teriam contribuído para ampliar o 

sentido e os resultados de tal experiência. Em um próximo passo da análise, 

verifiquei meus apontamentos registrados no diário de campo, tais como: 

- Relato dos participantes de que professores e alunos não tinham 

informações sobre o PPJ, alguns não sabiam sobre eles até o final; 

- Observação de baixo grau de interação e de comunicação entre os alunos 

participantes, a despeito de, a priori, a tecnologia ser uma ferramenta 
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facilitadora; 

- Observação de dificuldades de Acessado às informações institucionais, 

como por exemplo, acompanhamento da tramitação do projeto de lei 

apresentado pelo PPJ; 

- Observação de baixo grau de definição dos limites e diferenças entre os 

projetos de cidadania desenvolvidos pela Justiça Eleitoral no Paraná, de 

modo a ensejar escolhas estratégicas por parte de gestores locais. 

 

Como achados, tivemos que as relações sociais, as práticas – e seus 

resultados – são impactados negativamente pelo baixo grau de conexões 

relacionado à qualidade das comunicações.  

A comunicação surge na presente pesquisa, portanto, como ferramenta para 

práticas políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável, na medida em que 

enseja conexões interpessoais mais profundas e potencialmente transformadoras da 

sociedade. Releva notar o caráter de direito fundamental da comunicação e do 

Acessado às informações para a concretização da democracia (BONAVIDES, 2013). 
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5 PROPOSTA 

 

Reputa-se alinhada ao escopo desta pesquisa a opção por dar voz aos 

participantes do PPJ. Como mencionado nas justificativas do estudo, não 

localizamos relatos detalhados de projetos semelhantes a este. Assim sendo, 

apresentarei minhas sugestões para o PPJ, que, dentro da proposta teórico-

metodológica adotada, resulta de uma construção conjunta composta de minhas 

observações, reflexões a partir das teorias adotadas, sugestões dos participantes e 

sugestões dos membros das Bancas de Qualificação e Final desta pesquisa. 

O acompanhamento muito próximo das práticas de aprendizagem, dos 

desafios das situações concretas, bem como das reflexões dos participantes, 

possibilitou a identificação de ações formatadas desde o início da proposta, que 

seguem na direção de uma experiência de aprendizado político. Como exemplo, 

cita-se a proposta pedagógica de trabalhar conceitos fundamentais para o 

desenvolvimento do trabalho (Guia do Professor). Ainda assim, participar e estudar 

mais detidamente o PPJ revelou pontos, que se aprimorados, tem potencial de 

atingir resultados mais significativos, tanto em termo quantitativos, quanto 

qualitativos. Estes pontos dizem respeito, essencialmente, a perguntas que surgiram 

em decorrência de todo este acompanhamento e suas reflexões: qual faixa etária  

pode experimentar maiores transformações com o projeto? Como envolver os 

professores? Qual o papel dos juízes eleitorais e servidores em todo este processo?  

As respostas seguem a proposta fenomenológica, e são uma mescla de tudo 

o que já se mencionou, do que emergiu do campo, das reflexões de minhas 

observações e reflexões, bem como das reflexões e observações de outras pessoas 

que se dedicam (ou se dedicaram) com profundidade a determinado tema, os 

teóricos.  

Vale lembrar que na abordagem fenomenológica o pesquisador não parte 

para seu campo de pesquisas com hipóteses formuladas, a realidade vai se 

revelando em si mesma e o pesquisador vai desenvolvendo suas reflexões e 

correlações com referenciais teóricos que lhe dão arcabouço para compreensão 

daquele dado fenômeno. Com tal contextualização da proposta metodológica, 

busca-se esclarecer que alguns temas emergiram do campo em momento 

cronológico bem posterior ao da formação do arcabouço teórico. De fato, a 

identificação de alguns temas surgiu no momento final da pesquisa. Sendo assim, a 
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identificação da comunicação como um tema a ser trabalhado no projeto na busca 

de desenvolvimento de habilidades para o exercício da cidadania e da política e a 

identificação da faixa etária ideal para participar do projeto, neste trabalho não se 

vinculam a nenhum arcabouço teórico.  

Da mesma forma, o alinhamento dos ODS ao projeto partiu como uma 

proposição empírica, mais da servidora/gestora do projeto do que da pesquisadora. 

Naquele momento inicial eu havia estudado os ODS no programa de mestrado do 

ISAE, entretanto, ao definir estudar este fenômeno, e decidir pelo método 

fenomenológico, escolhi não robustecer a proposta de intervenção com teorias. A 

proposta limitou-se ao alinhamento dos ODS aos objetivos dos partidos previamente 

propostos no projeto original.  

Para fins de exposição, a proposta neste momento foi dividida em duas 

grandes áreas: os participantes e o projeto. No Quadro 13 todos os itens serão 

apresentados conjuntamente, sem esta divisão. 

 

5.1 PARTICIPANTES 

 

5.1.1 Alunos: faixa etária do público-alvo 

 

O formato proposto pelo TRE/PR dirige-se a alunos entre 10 e 17 anos. Em 

Araucária, optou-se por delimitar a participação a jovens entre 16 e 18 anos. A idade 

mínima de 16 anos foi fixada tendo em vista a facultatividade do voto para pessoas 

desta idade. Ademais, foram aceitos alunos de até 18 anos, considerando-se que 

em um dos colégios há turmas de formação de docentes e de administração, que 

contam com alunos com idade superior a 17 anos.  

Entretanto, por ocasião das primeiras entrevistas, foram identificados em um 

dos colégios, participantes de 13 e 15 anos. Relembre-se que os colégios ficaram 

responsáveis pelo envio dos dados dos alunos para confecção dos títulos eleitoral, o 

que se equipara ao procedimento de cadastro eleitoral realizado pelos Cartórios. 

Este fato veio ao conhecimento da equipe da Justiça Eleitoral, como mencionado, já 

na fase da campanha eleitoral. De acordo com os participantes, não havia número 

suficiente de alunos interessados em participar do projeto, e a direção escolar abriu 

exceção para estes alunos mais jovens, porém mais atuantes na vida escolar 
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(integrantes do grêmio, e do jornal da escola). Diante desta excepcionalidade, o 

Parlamento Jovem de Araucária contou com a participação de alunos entre 13 e 18 

anos. Este elemento colaborou para que pudéssemos analisar comparativamente o 

desenvolvimento das ações propostas nos dois colégios que participaram até o final. 

A ambição deste trabalho não é adentrar em aspectos de desenvolvimento 

psicológico dos adolescentes. Entretanto, a partir do fenômeno pode-se verificar que 

existe uma diferença significativa (comportamental, de maturidade, independência e 

capacidade crítica) entre jovens de 13 anos e de 18 anos, por exemplo. 

Com efeito, no Colégio 1 os vereadores jovens estavam na faixa de 17 a 18 

anos. Por outro lado, no Colégio 2, os alunos tinham 13 e 15 anos no início do 

projeto. Com o desenvolvimento do trabalho, e, principalmente, após decorrido um 

certo tempo necessário as reflexões (SCHULTZ,2012), evidenciaram-se distinções 

entre os dois grupos. Tais distinções relacionam-se, principalmente à correlação 

entre autonomia X dependência; e capacidade crítica x imaturidade. Nos dois grupos 

foram percebidos desdobramentos e resultados distintos devido a tais diferenças, 

todas intimamente relacionadas à idade dos participantes. 

Como achado significativo temos que os alunos mais jovens, de 13 e 15 anos, 

além de estarem em um colégio localizado em um bairro mais afastado do centro da 

cidade, não tinham autonomia para se deslocar pela cidade, por exemplo, para 

acompanhar as sessões na Câmara Municipal. Por outro lado, não houve relatos 

dos alunos de 17 e 18 anos nesse sentido. Neste sentido, ainda que não houvesse 

uma logística de transporte para o PPJ, estes alunos puderam desenvolver suas 

atividades no projeto. A distinção de graus de autonomia também se fez sentir ainda 

na fase eleitoral do projeto. Um dos achados é que os alunos mais velhos realizaram 

suas campanhas eleitorais independentemente do estimulo dos professores e se 

veem como potenciais multiplicadores do projeto. Já os participantes mais jovens 

dependeram do estímulo dos gestores para participar.  

No que tange a aprendizagem, verificou-se que os ganhos dos mais jovens 

voltaram-se mais para a descoberta dos próprios potenciais, bem como aos 

aspectos mais formais da política: divisão dos poderes, competências, aspectos 

legais da campanha eleitoral, funcionamento da urna eletrônica, entre outros. Os 

participantes de 17 e 18 anos, de outro giro, tiveram oportunidades de ampliar e 

aprofundar suas capacidades críticas, inclusive colocando em prática os 

aprendizados recém-adquiridos com o projeto (como por exemplo, em conversas 
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com familiares, colegas, palestras e participações em projetos paralelos).  

As características de autonomia, capacidade crítica e grau maior de 

maturidade vêm ao encontro de design de projeto que se proporá mais à frente. 

Adianta-se, neste momento, que, no fenômeno investigado, os alunos a partir dos 15 

anos demonstraram capacidade crítica de acompanhar a fase parlamentar, e 

poderiam fazê-lo sem a tutela de adultos. 

O que se quer demonstrar com o exposto é que, o PPJ não se revelou tão 

proveitoso para alunos abaixo dos 15 anos, quanto para aqueles de uma faixa etária 

maior.  

Ademais, ressalta-se a possibilidade de potencializar a inteligibilidade e o 

protagonismo dos participantes de 15 a 18 anos. Com efeito, a partir dos 16 anos já 

podem ser eleitores (facultativos) e a partir dos 18 anos podem ser mesários. Com 

os estímulos e ações adequadas, como resultado decorrente da delimitação etária 

proposta, portanto, pode-se verificar uma participação ativa e consciente dos mais 

jovens, bem como a formação de mesários voluntários qualificados. Abre-se aqui um 

parêntese para registrar que tem se revelado um desafio maior, a cada eleição, a 

convocação de pessoas qualificadas para atuarem auxiliares dos juízos eleitorais. 

Este resultado, formação de mesários voluntários capacitados, apesar de tangenciar 

o escopo da presente pesquisa, revela-se uma relevante contribuição de efeitos 

concretos. 

Considera-se importante este achado relativo à idade do público alvo, pois a 

Justiça Eleitoral no Paraná desenvolve outros projetos voltados à cidadania (Tribunal 

Eleitoral Jovem e Eleitor do Futuro). Esse e outros achados podem indicar 

estratégias de implementação que visem ao melhor e maior aproveitamento de tais 

projetos. Por melhor aproveitamento queremos dizer, que gere estímulos e 

aprendizados significativos para os alunos; e o maior aproveitamento, importa em 

maior eficácia na gestão dos recursos públicos. 

 

5.1.2 Professores  

 

Como já citado no início deste tópico, o Guia do Professor do PPJ traz, em 

sua introdução, a importância do papel dos professores para o desenvolvimento da 

cidadania. No PPJ em Araucária, o único colégio (C3) que contava com professoras 

envolvidas como gestoras do projeto não o concluíram. Verificou-se, a partir dos 
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relatos dos participantes, que os professores não se envolveram ou mesmo 

rejeitaram o projeto por desconhecimento de seu conteúdo e de seu escopo. Alguns, 

de acordo com os relatos, ao tomarem conhecimento, se interessaram.  

Um achado relevante da presente pesquisa é a centralidade do papel do 

professor para o sucesso deste ou de quaisquer outras ações desenvolvidas no 

contexto escolar. As sugestões dos gestores corroboram neste sentido. 

Diante deste achado, sugere-se o desenvolvimento de ações prévias de 

capacitação dos professores. A educação para o desenvolvimento sustentável 

demanda giro pedagógico, mudando-se o foco do ensino, para a aprendizagem, 

para a continuidade e construção de significados frente a mudanças constantes. Tal 

desafio deve ser enfrentado com arcabouço teórico e ferramentas práticas. Mais 

adiante será abordado o momento ideal para tal capacitação no calendário do 

projeto. 

Esta capacitação, preferencialmente desenvolvida e ministrada pela Justiça 

Eleitoral do Paraná, pode se dar tanto pela via do Ensino à Distância (EAD), quanto 

pela via presencial. Ou ainda, com uma parte presencial e outra EAD, como no caso 

da Missão Pedagógica do Parlamento, desenvolvida pela Câmara dos Deputados.  

 

5.1.3 Juízes Eleitorais e Servidores  

 

Considerando-se que se trata de projeto institucional descentralizado, ou seja, 

implementado por diversas unidades jurisdicionais no estado do Paraná, observou-

se que a capacitação direcionada dos gestores institucionais do projeto possui o 

potencial para otimizar o desenvolvimento e os resultados do projeto.  

No TRE/PR são desenvolvidos atualmente três projetos voltados à educação 

para cidadania: Parlamento Jovem, Tribunal Eleitoral Jovem e Eleitor do Futuro. 

A capacitação dos juízes eleitorais e servidores em relação à escolha do 

projeto mais adequado, às realidades locais, objetivos e recursos disponíveis, bem 

como quanto ao conteúdo de cada programa, tem o potencial de atingir duas frentes 

relevantes para a sustentabilidade (social e do projeto): o desenvolvimento pessoal e 

aprimoramento constante do servidor (ganho interno); e a formação de gestores 

estratégicos locais de ações da Justiça Eleitoral, conferindo a estas ações elevado 

grau de inserção nas comunidades. Além destes ganhos imediatos, o investimento 

em capacitação do público interno possui alto potencial de conferir sustentabilidade 
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às ações propostas – formação de redes de ações compartilhadas e tendência à 

continuidade (ganhos externos).  

Tais ações: delimitação do público-alvo a adolescentes entre 15 e 18 anos; e 

capacitações de professores, juízes eleitorais e servidores, podem gerar outro efeito, 

que é a formação de agentes multiplicadores oriundos do público externo – 

professores, alunos e outros parceiros. Tais agentes podem atuar ministrando 

palestras, cursos e até mesmo gerando conteúdo para redes sociais da Justiça 

Eleitoral (cujo conteúdo poderá ser avaliado previamente por equipe multidisciplinar 

do Tribunal), cada segmento se comunicando com os seus pares: jovens para 

jovens, professores para professores, por exemplo. Todos estes efeitos possuem a 

nota da sustentabilidade sob a perspectiva dos Estudos Baseados na Prática, na 

medida em que os dizeres e fazeres são construídos e reconstruídos socialmente. 

O TRE/PR conta com um grupo de pesquisas científicas nas áreas do Direito 

Eleitoral e Ciência Política, formado por servidores do Tribunal e universitários do 

curso de Direito de diversas universidades de Curitiba e Região Metropolitana. Uma 

opção de implementação em curto prazo das capacitações sugeridas, seria o 

desenvolvimento de seu conteúdo e captação e formação de tutores no âmbito deste 

grupo de Pesquisas. Desta forma, cria-se uma nova rede de atuação, envolvendo 

pesquisa científica e outro público externo (universitários) para o fortalecimento do 

PPJ, e em última análise da aprendizagem política voltada ao desenvolvimento 

sustentável. 

Vistos os aspectos relacionados aos participantes do projeto, passaremos a 

abordar os aspectos relacionados ao desenho e à governança do projeto. 

 

5.2 PROJETO PARLAMENTO JOVEM – DESIGN E GOVERNANÇA  

 

O PPJ envolve múltiplos atores, em diversos níveis: Dois níveis da Justiça 

Eleitoral (Tribunal e Cartórios), dois níveis da área educacional (Secretaria de 

Educação e colégios), Poder Legislativo e, eventualmente Poder Executivo, além 

dos alunos e seus grupos (familiares e comunidades locais). 

São diversos interesses (alguns convergentes, outros divergentes), espaços 

para negociações, em um contexto no qual não há primazia de poder de uns sobre 

outros. Nesse sentido, abre-se espaço para uma governança que proporcione um 

desenho básico, porém flexível de projeto. Um design aberto, porém, com pontos 
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estratégicos definidos dá espaço para que o projeto proporcione experiências 

significativas. 

 

5.2.1 Conteúdo e Fases 

 

Os conteúdos selecionados no PPJ atual, constantes do Guia do Professor se 

apresentam como conceitos fundamentais, pontos de partida para discussões e 

reflexões sobre temas como política, cidadania, democracia e organização do 

Estado.  

Dentro de cada tema mencionado acima, existem inúmeras abordagens 

teóricas e metodológicas. Como vimos na análise dos dados, outras competências 

revelaram-se intimamente conectadas com a aprendizagem política, como a 

comunicação compassiva, o desenvolvimento de habilidades de oratória, o estudo 

da Ética, da participação política no Brasil e no mundo, as reformas políticas, as 

relações da política com economia, com as novas tecnologias, com o marketing, 

enfim, a realidade é complexa e os temas surgem e se recriam a todo o momento.   

Por outro lado, a experiência possui mais relevância quando situada no tempo 

e no espaço, leia-se quando diz respeito à realidade dos participantes. Em 

determinado momento, e em determinado lugar, os participantes podem decidir 

discutir a ética; em outro, pode fazer mais sentido refletir mais detidamente sobre 

formas de democracia direta. Este aspecto corrobora com a sugestão anterior de 

necessidade de capacitação de professores e servidores. Tal capacitação se refletirá 

no momento do design do projeto, que será adequado às realidades e demandas 

que professores e servidores locais conhecem tão bem.  

Exemplo prático que se pode citar é a escolha prévia de partidos políticos e 

seus objetivos pela Justiça Eleitoral. No maior colégio participante (C1), o projeto 

contou com mais de dois mil alunos. Nenhum deles se interessou pelo Partido 

Segurança Pública e combate à violência. Não houve filiados, consequentemente, 

não houve reflexões e debates sobre este tema específico. Pode-se afirmar que os 

alunos do colégio C1 não enfrentem, ou pelo menos, acompanhem em suas 

comunidades, na sua cidade e país problemas com a violência? Evidentemente que 

não. Entretanto, a proposta, como apresentada, não se revelou um convite com 

força suficiente para despertar o interesse, a curiosidade, gerar o movimento de 

inquiry pelos participantes. Este é um exemplo concreto do que o projeto é 
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atualmente, e do que ele pode vir a ser. Focando nele, pode-se sugerir aos 

professores um trabalho inicial com conceitos básicos, aí incluídos os ODS, e a partir 

daí identificar temas de interesse daquele grupo específico. Na sequência os alunos 

podem decidir como pretendem refletir sobre tais temas: palestras, montagem de 

peças de teatro, exposições, vídeos, realização de campanha eleitoral - as opções 

podem ser conjugadas, a depender dos recursos locais. Caso opte-se pela 

campanha eleitoral, propõe-se que a definição dos partidos políticos, e seus 

objetivos, sejam de iniciativa dos próprios estudantes. Esta seria uma oportunidade 

para refletir sobre os partidos políticos, como são criados, com quais objetivos, 

quantos partidos políticos existem no Brasil (podendo até mesmo serem realizados 

estudos comparados com realidades de outros países), e a partir daí seguir com a 

campanha. Este seria um exemplo prático da mudança de paradigma do ensino, 

para aprendizagem, voltada para as práticas de uma vida cidadã, a fazer política e 

construir a democracia como um modo de vida (DEWEY, 1939). 

Ainda no que se refere ao conteúdo do projeto, pondera-se que os ODS são 

ferramentas específicas voltadas para o desenvolvimento sustentável. Além de 

serem mensuráveis (qualidade importante para avaliação, que veremos adiante), a 

UNESCO desenvolveu metodologias para sua implementação no ensino. Ao 

realizar-se o cotejo entre os possíveis temas a integrar o conteúdo e os ODS 

percebemos um alto grau de aderência entre eles, sendo grandes os potenciais de 

sucesso de tal alinhamento. Abordaremos este alinhamento em item separado, mais 

adiante, dada a relevância e a abrangência do tema. 

Como mencionado na apresentação do PPJ no início desse trabalho, em 

Araucária optou-se por manter o acompanhamento dos vereadores jovens também 

na fase parlamentar, diversamente do escopo original do projeto, no qual a 

participação da Justiça Eleitoral se encerraria com a diplomação dos eleitos. No 

fenômeno estudado, em minha percepção, este acompanhamento revelou-se, de 

fato, necessário. Entretanto, identificou-se que este projeto também possui potencial 

de fortalecimento da governança interinstitucional e reforço da confiança nas 

instituições. Sendo assim, realizados os direcionamentos apontados, como a 

definição da faixa etária do público-alvo e a capacitação dos professores, juízes 

eleitorais e servidores, sugere-se a participação da Justiça Eleitoral somente até a 

diplomação dos vereadores jovens eleitos. Retomaremos a proposta sobre a fase 

parlamentar logo adiante. 
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Em relação ao tempo de duração do projeto, não obstante tenha sido 

unânime a percepção dos alunos de que o tempo poderia ser estendido (no caso em 

estudo durou 16 meses), sugere-se a redução deste tempo, para no máximo 12 

meses, sendo 3 a 6 meses para capacitação de professores, juízes e servidores e o 

tempo restante para as atividades com os alunos. Tal proposta se justifica na 

medida em que se implementem as sugestões de definição da faixa etária do 

público-alvo e capacitação de professores e servidores. Neste caso, os alunos 

estarão aptos a desenvolver continuamente suas capacidades de reflexões críticas, 

sem desgastes de tempo e recursos, como se verificou, por exemplo, em relação 

aos deslocamentos dos alunos à Câmara para acompanhar diversas sessões 

plenárias e de comissões temáticas. Estes deslocamentos, bem como o tempo 

demandado em tais atividades, foram utilizados, inclusive, como argumentos para a 

saída prematura do colégio C3 do projeto.  

Sugere-se, portanto, que na fase parlamentar externa (visitas à Câmara) os 

vereadores jovens acompanhem uma sessão temática e uma sessão plenária. Por 

outro lado, sugere-se a definição de sugestões formais de participação do Poder 

Legislativo no projeto, como por exemplo, palestras de esclarecimento sobre o 

processo parlamentar, as competências da Câmara de vereadores, formas de 

participação da população, a serem propostas por ocasião do convite para firmar o 

convênio para participação do projeto. Ao final desta fase, sugere-se que, nos casos 

em que for feita a opção por realização de eleições, os vereadores jovens 

apresentem projeto de lei, com demandas da comunidade escolar e comunidades 

locais. 

Este modelo apresenta potencial de replicabilidade e simultaneidade. Em 

outras palavras, o design proposto para o projeto pode ser desenvolvido em diversos 

colégios locais, inclusive simultaneamente. Estas características atuam também para 

a construção de um projeto sustentável em termos de perenidade institucional. 

 

5.2.2 Calendário  

 

Na proposta original do projeto, pela Justiça Eleitoral, não constam prazos ou 

datas para realização de cada fase do projeto. O que existe atualmente é um prazo 

para a confecção dos Títulos Eleitorais pelo TRE/PR. Tal dado é acessado mediante 

contato informal com a área competente. Afora isto não há datas e prazos 
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previamente definidos.  

No caso de Araucária, o projeto se iniciou em agosto de 2017, e a fase 

eleitoral finalizou-se em novembro daquele mesmo ano. Na prática, o que se 

verificou é que existem diversos pontos a serem considerados, principalmente se for 

delimitada a participação a jovens entre 15 e 18 anos.  

No segundo semestre os professores já estavam com seus programas e 

cronogramas de ensino definidos e em andamento. As interrupções (para 

comparecimento dos alunos às palestras proferidas pela equipe da Justiça Eleitoral, 

realização da campanha eleitoral e atuação dos vereadores jovens junto à 

comunidade, por exemplo), geralmente eram percebidas pelos professores como 

fatores de atraso, o que acabou por criar certa resistência e, consequentemente, 

contribuiu para menor efetividade do projeto. 

A fase parlamentar do projeto se estendeu pelo ano de 2018 e alcançou o 

período eleitoral. Este é um ponto a ser considerado quando da definição dos prazos 

e fases do projeto. No período oficial eleitoral (15 de agosto até a diplomação dos 

eleitos) o corpo técnico da Justiça Eleitoral alocado nos cartórios eleitorais (atividade 

fim) mobiliza todos seus esforços e recursos para a realização das eleições. Neste 

período sugere-se o desenvolvimento da fase parlamentar, considerando-se a 

adoção das sugestões anteriores.  Desta forma, garante-se a continuidade do 

projeto e a qualidade de participação dos envolvidos em todas as fases. 

Outro achado foi no sentido de que apesar três vereadoras jovens estarem 

em fase de preparação e realização do vestibular e apresentação do TCC, 

questionadas, foram unânimes em afirmar que a participação no projeto não 

importou em embaraços para suas atividades curriculares. Sendo, as três aprovadas 

no vestibular da Universidade Federal do Paraná em 2018. 

De toda sorte, vale repisar que estes resultados são situados, o que vale dizer 

que dizem respeito a estas pessoas específicas, neste contexto determinado.  

Para que o alcance de resultados excelentes com este projeto, sugere-se, 

portanto, adequações relativamente simples em seu calendário, para que se busque 

reduzir possíveis impactos negativos de variáveis subjetivas para o projeto. 

Sendo assim, recomenda-se a adoção de um calendário fixo para as ações 

iniciais de capacitação de professores e servidores, no segundo semestre. Seguindo 

este preceito, no início do ano letivo os professores estarão habilitados e com seus 

planos de aula preparados para inclusão do projeto. Na sequência, sugere-se o 
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desenvolvimento das atividades escolares no primeiro semestre, inclusive com 

realização da fase eleitoral, caso seja feita esta opção pelos participantes. Por fim, 

propõe-se o desenvolvimento da fase parlamentar no segundo semestre, conforme 

detalhado no item relativo ao conteúdo. Seguindo-se neste passo, os servidores 

também poderão, com os juízes eleitorais, estabelecer estratégias locais de ação e 

identificar o período mais adequado para desenvolver atividades voltadas à 

educação para cidadania democracia nos municípios.  

 

5.2.3 Avaliação e Monitoramento 

 

Com o desenvolvimento do projeto pelo cartório eleitoral em Araucária, 

identificou-se a adequação e a necessidade de apresentação de um relatório à 

Escola Judiciária Eleitoral do Paraná (TRE/PR) das atividades até então 

desenvolvidas (até o final da fase eleitoral). Este relatório não partiu de uma 

demanda da EJE, pelo contrário, foi elaborado a partir de iniciativa do cartório. Não 

obstante a busca pelo registro de informações objetivas e dados quantitativos, temos 

que um cartório eleitoral, que desenvolve atividades da área-fim, não tem condições 

de deter conhecimento em relação a quais pontos são relevantes para a área-meio, 

que deve cumprir metas e indicadores específicos, como é o caso da Escola 

Judiciária.  

Sendo assim, sugere-se organização de relatórios padronizados para que os 

participantes registrem suas avaliações quanto às experiências ensejadas pelo 

projeto e também às informações quantitativas necessárias a avaliação de 

cumprimento de metas e indicadores institucionais. 

A partir de tais avaliações, sugere-se o monitoramento, pelo Tribunal Regional 

Eleitoral, da adequação e necessidade de reformulações, realinhamentos e 

reconstruções das práticas do projeto. No Quadro 13 estão apresentadas de forma 

sintetizada as sugestões: 
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QUADRO 13: Síntese das propostas 

PROJETO PROPOSTAS 

Alunos  Delimitação à faixa etária de 15 a 18 anos 

Professores  Capacitação 

Juízes Eleitorais 

e Servidores 
 Capacitação 

Conteúdo e 

Fases 

 Alinhamento com ODS * 

 Redução da fase parlamentar (externa) para acompanhamento de duas 
sessões – uma plenária e uma das comissões especiais. Palestras e cursos 
ministrados pela Câmara nas escolas 

Calendário  Capacitação de professores e servidores no 2º semestre 

 Desenvolvimento da fase escolar (e eventualmente da eleitoral) no 1º 
semestre 

 Desenvolvimento da fase parlamentar no segundo semestre (sem a 
participação da Justiça Eleitoral) 

Resultados 

esperados 

 Conhecimentos dos direitos políticos e de cidadania 

 Protagonismo social e político 

 Estímulo ao voto a partir dos 16 anos 

 Formação de mesários voluntários 

Avaliação e 

monitoramento 

 Relatórios padronizados pelo TRE/PR 

 Avaliações de impactos no plano individual e social (comunidade escolar, 
sociedade) 

 Monitoramento de dados qualitativos e quantitativos – utilizando os ODS 
como ferramentas deste monitoramento 

Nome - 

sugestões 

 Projeto Cidadão Global 

 Projeto Sementes Democráticas  

  Projeto Semeando Democracia 

Fonte: A autora 
 *Tema a ser detalhado no próximo item 

 

5.3 PROPOSTA DE INCLUSÃO DOS ODS NO PROJETO 

 

Após a análise fenomenológica dos dados, partiu-se para reflexão sobre as 

sugestões dos participantes, alinhando-as às minhas sugestões. Neste momento 

buscou-se robustecer com fundamentos teóricos a tímida proposta inicial de 

alinhamento do projeto aos ODS. 

No momento de finalização da presente pesquisa, podemos considerar que a 

proposta inicial representava uma boa intenção, porém leiga (como os dados e 

diversos achados corroboram) sem o condão de produzir bons frutos continuamente. 

A proposta inicial de simples integração dos ODS no projeto já de pronto revelou-se 

insustentável. 
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Neste ponto, concordamos com a UNESCO (2017, p7), que preconiza:  

A EDS (Educação para o Desenvolvimento Sustentável) é 
uma educação holística e transformadora que aborda 
conteúdos e resultados de aprendizagem, pedagogia e 
ambiente de aprendizagem. Assim, a EDS não se limita a 
integrar, no currículo, conteúdos como mudança climática, 
pobreza e consumo sustentável; ela cria contextos de ensino 
e aprendizagem integrativos e centrados no educando. 

 

Como já visto, a EDS pode servir como importante ferramenta para o 

aprendizado contínuo de competências transversais a todas as áreas da vida em um 

contexto de práticas que se criam e recriam, ampliando o repertório de soluções 

possíveis, frente a situações cada vez mais complexas. 

Considera-se que as sugestões deste trabalho se alinham naturalmente à 

metodologia e ações propostas pela UNESCO, para implementação dos ODS no 

projeto estudado, principalmente se estes forem percebidos e implementados como 

ferramentas que já vem sendo objeto de estudos e aprimoramentos há duas 

décadas, aliado ao seu caráter de instrumentalidade e mensurabilidade. 

A UNESCO adota o conceito “cidadãos da sustentabilidade” (WALS, 2015, 

WALS; LENGLET, 2015, apud UNESCO, 2017). Por esta visão: “As pessoas devem 

aprender a entender o complexo mundo em que vivem. Elas precisam ser capazes 

de colaborar, falar e agir para a mudança positiva”. 

O trabalho desenvolvido pela UNESCO é voltado, portanto, ao 

desenvolvimento de determinadas competências-chave. No Quadro 14 abaixo estão 

às competências-chave para a sustentabilidade propostas pela UNESCO: 

Outro ponto de fundamental importância é a definição dos objetivos de 

aprendizagem. A UNESCO propõe objetivos específicos de aprendizagem comuns a 

todos os ODS. São eles os objetivos nos campos cognitivos, sócio-emocional e 

comportamental (QUADRO 15).  
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QUADRO 14: Competências-chave para a sustentabilidade 

COMPETENCIAS-CHAVE  

Pensamento sistêmico 

Habilidade de reconhecer e compreender relacionamentos, 
analisar sistemas complexos, pensar como os sistemas são 
incorporados dentro de diferentes domínios e diferentes 
escalas e lidar com a incerteza. 

Antecipatória 

Habilidade de compreender e avaliar vários futuros – 
possíveis, prováveis e desejáveis; criar as próprias visões para 
o futuro; aplicar o principio da precaução; avaliar as 
consequências das ações e lidar com ricos e mudanças. 

Normativa 

Habilidade de entender e refletir sobre as normas e valores 
que fundamentam as ações das pessoas e negociar valores 
princípios, objetivos e metas de sustentabilidade, em um 
contexto de conflitos de interesses e concessões, 
conhecimento incerto e contradições. 

Estratégica 
Habilidade de desenvolver e implementar coletivamente ações 
inovadora que promovam a sustentabilidade em nível local e 
em contextos mais amplos. 

Colaboração 

Habilidade de aprender com os outros, compreender e 
respeitar as necessidades, as perspectivas e as ações de 
outras pessoas (empatia); entender, relacionar e ser sensível 
aos outros (liderança empática); lidar com conflitos em um 
grupo, e facilidade a colaboração e participação na resolução 
de problemas. 

Pensamento critico 
Habilidade de questionar normas, praticas e opiniões, refletir 
sobre os próprios valores, percepções e ações e tomar uma 
posição no discurso da sustentabilidade.  

Autoconhecimento 

Habilidade de refletir sobre o próprio papel na comunidade 
local e na sociedade (global), avaliar continuamente e motivar 
ainda mais as próprias ações e lidar com os próprios 
sentimentos e desejos. 

Resolução integrada de 
problemas 

Habilidade de aplicar diferente marcos de resolução de 
problemas para problemas complexos de sustentabilidade e 
desenvolver opções de solução viáveis, inclusivas e equitativas 
que promovam o desenvolvimento sustentável, integrando as 
competências mencionadas anteriormente.  

Fonte: Elaborado a partir de UNESCO, 2017. 

 

 

QUADRO 15: Dimensões conceituais básicas da ECG 

DIMENSÃO CONCEITO 

Cognitiva 

Aquisição de conhecimento, compreensão e pensamento crítico sobre 

questões globais, regionais, nacionais e locais, bem como sobre as inter-

relações e a interdependência dos diferentes países e grupos populacionais. 

Sócio emocional 

Sentimento de pertencer a uma humanidade comum, que compartilha valores, 

responsabilidades, empatia, solidariedade e respeito às diferenças e à 

diversidade. 

Comportamental 
Atuação efetiva e responsável, em âmbito local, nacional e global, por um 

mundo mais pacífico e sustentável. 

Fonte: Elaborado a partir de UNESCO, 2016. 
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Destaca-se a importância de um alinhamento entre objetivos de 

aprendizagem, métodos de ensino e de aprendizagem e medidas de avaliação de 

forma a se reforçarem mutuamente (UNESCO, 2017, p. 50).  

Conforme já consignado no item referente à capacitação dos professores, 

reputamos que sua atuação e envolvimento são fundamentais para a reorientação 

da educação, e da aprendizagem, para o desenvolvimento sustentável. Nesse 

sentido, concordamos com a UNESCO (2017, p.51), que considera que: 

“Os educadores são poderosos agentes de mudanças que 
podem oferecer a resposta educativa necessária para 
alcançar os ODS. Seus conhecimentos e suas competências 
são essenciais para a reestruturação de processos 
educativos e instituições de ensino rumo à sustentabilidade.” 

 

Aprofundando-se nas propostas, avançamos para a Educação para a 

cidadania global (ECG), preconizada pela UNESCO, e já mencionada no referencial 

teórico. Especificamente na formulação de sugestões para o projeto, a EGC pode 

contribuir, pois ela visa permitir aos alunos a compreensão de estruturas de 

governança, direitos humanos, reconhecimento e aceitação de diferenças culturais, 

desenvolvimento de valores de equidade e justiça, bem como de ações práticas 

voltadas à implementação de tais valores no dia a dia. A ECG visa a permitir aos 

alunos: 

1. Entender as estruturas de governança, os direitos e as responsabilidades 

internacionais questões globais e relações entre sistemas e processos 

globais, nacionais e locais; 

2. Reconhecer e apreciar as diferenças e identidades múltiplas, por exemplo, 

em termos de cultura, língua, religião, gênero e nossa humanidade comum, 

além de desenvolver habilidades para viver em um mundo com cada vez 

mais diversidade; 

3. Desenvolver e aplicar as competências cidadãs fundamentais, como 

investigação crítica, tecnologia da informação, alfabetização midiática, 

pensamento crítico, tomada de decisão, resolução de problemas, 

construção da paz e responsabilidade pessoal e social;  

4. Reconhecer e analisar crenças e valores e como eles influenciam as 

decisões políticas e sociais, as percepções sobre a justiça social e o 

engajamento cívico;  
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5. Desenvolver atitudes de interesse e empatia pelos outros e pelo meio 

ambiente, além de respeito pela diversidade;  

6. Adquirir valores de equidade e justiça social, assim como habilidades para 

analisar criticamente as desigualdades com base em gênero, status 

socioeconômico, cultura, religião, idade e outros fatores; 

7. Participar e contribuir para questões globais contemporâneas em âmbito 

local, nacional e global, como cidadãos globais informados, engajados, 

responsáveis e responsivos. 

 

Visando a implementação da ECG, a UNESCO elaborou um guia (UNESCO, 

2016), que reputamos profundamente alinhado aos achados desta pesquisa. O guia 

foi baseado em pesquisas e práticas de ECG e inclui informações de publicações e 

consultas técnicas recentes da UNESCO nessa área, bem como contribuições de 

especialistas em ECG e representantes dos jovens, e, antes de ser finalizado, foi 

testado em países selecionados de cada região por todas as partes interessadas na 

área de educação, incluindo funcionários ministeriais, especialistas em elaboração 

de currículos e professores (UNESCO, 2016). 

A presente proposta encontra-se embasada, portanto, em material elaborado 

por estudiosos da área e testado em situações concretas (QUADRO 16). 

 

QUADRO 16: Educação para a cidadania global 

ÁREAS DA APRENDIZAGEM 

Cognitiva Sócio emocional Comportamental 

PRINCIPAIS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

 Os alunos aprendem a 
conhecer e entender os 
problemas locais, nacionais 
e globais, bem como a inter-
relação e a 
interdependência dos 
diversos países e grupos 
populacionais. 

 Os alunos adquirem 
habilidades de reflexão e 
análise crítica. 

 Os alunos tem um 
sentimento de pertencer a 
uma humanidade comum e 
compartilham valores e 
responsabilidade com base 
nos direitos humanos. 

 Os alunos adquirem uma 
atitude de emparia, 
solidariedade e respeito às 
diferenças e a diversidade. 

 Os alunos agem de maneira 
efetiva e responsável por 
níveis local, nacional e 
global por um mundo mais 
pacifico e sustentável. 

 Os alunos desenvolvem a 
motivação e a vontade para 
tomar as medicas 
necessária. 

PRINCIPAIS ATRIBUTOS DOS ALUNOS 

Ser informado e capaz de 
pensar criticamente. 

Estar socialmente conectado 
e ter respeito pela 

diversidade. 

Ser eticamente responsável 
e engajado. 

continua 
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continuação 

TÓPICOS 

1. Sistemas e estruturas 
locais, nacionais e globais. 

2. Questões que afetam a 
interação e conexão entre 
comunidades. 

3. Pressupostos e dinâmicas 
de poder. 

4. Diferentes níveis de 
identidade. 

5. Diferentes comunidades as 
quais pertencem e estão 
conectadas. 

6. Diferenças e respeito pela 
diversidade.  

7. Ações que podem ser 
tomadas individualmente4 e 
coletivamente. 

8. Comportamento eticamente 
responsável. 

9. Promoção de engajamento e 
de ações. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM POR IDADE/NIVEL DE ENSINO 

Pré-primária/ 
primeiro nível da 

educação primaria              
(5 a 9 anos) 

Segundo nível da 
educação primaria 

(9 a 12 anos) 

Primeiro nível da 
educação secundária         

(12 a 15 anos) 

Segundo nível da 
educação secundaria        

(15 a 18 anos e 
acima) 

Fonte: UNESCO, 2016 

 

As propostas da UNESCO, para alunos de 15 a 18 anos, podem ser assim 

sintetizadas (QUADRO 17): 

 

QUADRO 17: Propostas da UNESCO - alunos de 15 a 18 anos 

TÓPICOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1. Sistemas e estruturas 

locais, nacionais e globais 

Analisar criticamente os sistemas, as estruturas e os processos de 

governança global, bem como determinar as implicações para a 

cidadania global. 

2. Questões que afetam a 

interação e a conexão entre 

comunidades nos níveis 

local, nacional e global 

Analisar criticamente questões locais, nacionais e globais, as 

responsabilidades e as consequências das decisões tomadas, 

assim como analisar e propor respostas adequadas. 

3. Premissas e dinâmicas de 

poder 

Avaliar criticamente como a dinâmica de poder afeta a expressão e 

a capacidade de influência, o Acessado aos recursos, a tomada de 

decisão e a governança. 

4. Diferentes níveis de 

identidade 

Analisar criticamente as formas como os diferentes níveis de 

identidade interagem e convivem pacificamente com os diferentes 

grupos sociais. 

5. Diferentes comunidades 

às quais as pessoas 

pertencem e como elas 

estão conectadas 

Avaliar criticamente as conexões entre diferentes grupos, 

comunidades e países. 

Fonte: UNESCO, 2016 – adaptada (somente com a faixa etária objeto do presente estudo - 

educação secundária (15 a 18 anos e acima) 

 

Ressalte-se que as sugestões aqui apresentadas vão ao encontro de 

movimento crescente de adesão do Poder Judiciário Brasileiro aos ODS. Em 

setembro de 2018 o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), 

Ministro Dias Toffoli, assinou a Portaria CNJ n°133, instituindo um Comitê 

Interinstitucional destinado a estudar e apresentar propostas relativas à adaptação 

do Judiciário aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os dados analisados no Capítulo 4 revelaram questões relevantes que serão 

retomadas aqui. Antes de se fazer o cotejo entre os objetivos específicos do trabalho 

e os achados, é necessário retomar o problema de pesquisa, que foi orientado pela 

seguinte questão: “como a aprendizagem política ocorre entre os alunos envolvidos 

nas práticas do projeto Parlamento Jovem da Justiça Eleitoral de Araucária, e de 

que forma se pode ampliar o projeto para a aprendizagem voltada para o 

desenvolvimento sustentável?” Considerando o conceito central de aprendizagem 

voltada para o desenvolvimento sustentável a partir de Sachs, este trabalho balizou-

se na ideia de desenvolvimento sustentável que agregue, simultaneamente, oito 

dimensões, entre elas a dimensão política interna (esta relacionada diretamente à 

qualidade da participação dos cidadãos e da democracia). Esta visão contempla 

tanto as dimensões da vida social, quanto da individual. O pensar, o sentir e o agir 

no mundo, interconectam-se com as estruturas da vida social, que para Schatzki, 

são as práticas em si mesmas.  

É de fundamental importância para o escopo de o presente estudo evidenciar 

a noção de que a ampliação do projeto parlamento jovem no sentido do 

desenvolvimento sustentável inicia-se com a sustentabilidade do próprio projeto. 

Desta forma, para que atitudes individuais sejam sustentáveis, é necessária uma 

estrutura institucional e políticas públicas que lhes deem suporte e ensejo para 

construções e reconstruções de práticas (por definição, sociais) sustentáveis. 

Para tanto, ressalta-se a relevância do papel das instituições como 

fomentadoras de experiências significativas. A Justiça Eleitoral desempenhou este 

papel, por exemplo, ao realizar o evento Mulher e Poder. Esta experiência, que não 

era direcionada especificamente aos participantes do Projeto Parlamento Jovem 

(PPJ), envolveu o convite a mulheres representativas na sociedade, organização do 

evento em si, disponibilização de transporte (do Fórum Eleitoral ao TRE/PR) e 

alimentação para alunas participantes do PPJ de Araucária. Por outro lado, somente 

algumas alunas participantes do projeto demonstraram interesse no evento. Para 

que estas pudessem participar, os colégios se organizaram em providenciar 
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autorizações dos pais, transporte até o Fórum Eleitoral; e acompanhantes. Com este 

exemplo queremos demonstrar que a aprendizagem voltada para o desenvolvimento 

sustentável envolve uma conjugação de esforços individuais, sociais e institucionais, 

o que neste trabalho se identificou como governança-como-prática.  

É justamente no sentido da relevância do papel das instituições, que se 

encontram as limitações experimentadas na presente pesquisa. O projeto envolveu 

múltiplos atores que agem, ou deveriam agir em parceria. Identificou-se que nem 

todos os participantes aderiram espontaneamente (apesar de ter sido está uma 

solicitação expressa do juiz eleitoral). Dos três colégios indicados pela Secretaria de 

Educação do Estado do Paraná, um desde o início opôs resistências ao projeto 

como um todo, culminando com a saída antecipada deste colégio do projeto. Uma 

segunda limitação identificada foi no sentido de participação e envolvimento por 

parte dos professores responsáveis pela execução do projeto nos colégios. De 

acordo com os relatos dos próprios participantes (professores e alunos), a inserção 

de conteúdo ou mesmo as pausas nas aulas para atividades relacionadas ao projeto 

era vista de forma negativa por muitos professores, no sentido de que tais atividades 

representavam um atraso na aula e, consequentemente, no programa a ser vencido. 

Como toda limitação, estas aqui apontadas, oferecem elementos para adaptações, 

contribuindo para construções de novos formatos de arranjos e relações de maior 

autonomia de participação dos professores e gestores. 

A seguir serão apresentados os objetivos específicos em relação aos achados 

do trabalho: 

O primeiro objetivo específico enunciado no trabalho foi “descrever as práticas 

de aprendizagem política dos alunos envolvidos no Projeto Parlamento Jovem da 

Justiça Eleitoral de Araucária – PR”. Para levar a efeito tal objetivo optou-se por uma 

pesquisa exploratória, cujo escopo foi uma proximidade maior com o fenômeno 

pesquisado. A partir desta familiarização, foi possível lançar mão de ferramentas 

metodológicas viabilizadoras de uma imersão no campo e alcance das essências. O 

olhar fenomenológico propiciou a descrição das práticas de aprendizagem política 

tais como, a adoção de diversos papéis pelos participantes (expectador, candidato, 

eleitor, vereador jovem), a exposição deles as situações diversas (realizar campanha 

eleitoral, pensar em estratégias e propostas de campanha, participar de debates, 

trabalhar em conjunto); e oportunidades de praticar conceitos, com desenvolvimento 

de olhares críticos (atuar como representantes de um grupo de pessoas, buscar por 
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informações e efetivação de direitos, acompanhar a vida política). Além da descrição 

das práticas, a adoção dos paradigmas fenomenológicos e de Estudos Baseados na 

Prática ensejaram a compreensão dos resultados das práticas descritas e também a 

interferência neles. Neste ponto evidencia-se no campo teórico uma inteligibilidade, 

no sentido proposto por Schatzki (2012): compreensão de determinada (s) prática (s) 

implicando em uma interferência nelas. Sendo assim, em uma visão panorâmica, 

temos como achados desta pesquisa que as práticas de aprendizagem política 

propostas pelo PPJ, resultaram em aprendizados nos âmbitos pessoal e social, 

gerando, também, impulsos para ação, tanto por alunos (objetos centrais da 

investigação), quanto pelos demais participantes, aí incluídos os professores, 

gestores dos colégios, gestores da Justiça Eleitoral e eu mesma, como 

pesquisadora.  

O segundo objetivo específico refere-se a “identificar as práticas de 

aprendizagem política do projeto Parlamento Jovem da Justiça Eleitoral de Araucária 

– PR, com potencial de ampliação para a aprendizagem voltada ao desenvolvimento 

sustentável”. Este aspecto relaciona-se diretamente à ideia norteadora de 

sustentabilidade do próprio PPJ, registrada no início deste capítulo. De acordo com 

os achados, pode-se sintetizar que as práticas do PPJ identificadas e descritas 

neste trabalho possuem potencial de ensejar a aprendizagem voltada ao 

desenvolvimento social sustentável. A questão que se coloca, tratando-se de um 

projeto implementado com recursos públicos, é - quais seriam os arranjos e relações 

mais aptos a produzirem melhores resultados – considerando para o contexto da 

presente pesquisa, que os melhores resultados são no sentido da aprendizagem 

política que envolva práticas voltadas ao fortalecimento da democracia, por meio da 

ampliação de visões de mundo e perspectivas dos participantes. Sobre este aspecto 

retoma-se aqui, suscintamente o exemplo citado da proposta original do PPJ de 

predefinição dos partidos políticos e seus objetivos, bem minha proposta de 

intervenção, com a inclusão da temática dos ODS nas palestras. Como mencionado, 

observou-se que tais experiências proporcionaram aprendizados nos âmbitos 

pessoal e social, e geraram, em alguns (poucos) casos, impulsos para ação. Neste 

ponto cabe uma ponderação de viés quantitativo. Lembre-se que o número total de 

estudantes alcançados pelo PPJ em Araucária foi de 2.339. Entretanto, percebeu-se 

na apresentação das categorias descritivas, que a primeira - ´aprendizado pessoal´ 

teve um maior alcance em relação às outras duas ´aprendizado social´ e 
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´inteligibilidade e protagonismo´. A categoria ´inteligibilidade e protagonismo´ 

apresentou-se com força, porém foi desenvolvida por poucos participantes. Por outro 

lado, na investigação das potencialidades para consecução de melhores resultados 

com o PPJ, apresentou-se como sugestão que os próprios alunos reflitam sobre os 

aspectos legais e políticos dos partidos e também sobre os ODS, e a partir daí eles 

mesmos definam quais partidos políticos serão criados e com quais objetivos. Por 

esta perspectiva, ampliam-se os potenciais de se criar experiências significativas 

(DEWEY, 1980), tendentes ao desenvolvimento da democracia como um modo de 

vida (DEWEY, 1939). Os dois primeiros objetivos específicos da pesquisa remetem 

ao terceiro. 

Seguindo o percurso lógico deste esforço de compreensão de como a 

aprendizagem política pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, o terceiro 

objetivo específico “propor alterações no projeto Parlamento Jovem da Justiça 

Eleitoral de Araucária – PR, com o objetivo de atingir também a aprendizagem 

voltada para o desenvolvimento sustentável” revela-se como um sucedâneo dos dois 

primeiros. Com efeito, tendo em foco o referencial teórico, nos balizamos pela 

compreensão de que, por mais que o pensar seja claro e o sentir seja fluido, as 

ações e práticas, são formas de criação/modificação de realidades (DEWEY, 1939; 

1980; SCHATZKI, 2012, NICOLINI, 2013; SHOVE, 2010; PIMENTEL, 2015; 

PIMENTEL E NOGUEIRA, 2018). Sendo assim, consideramos que a 

sustentabilidade do projeto, e a aprendizagem voltada ao desenvolvimento 

sustentável, além das transformações individuais e sociais, exigem protagonismo 

por meio de ações práticas. Em decorrência dos resultados desta pesquisa foram 

apresentadas sugestões (CAPÍTULO 5) com as quais se buscou transpor a 

dependência de características pessoais dos participantes, para um aprendizado 

político voltado para o desenvolvimento sustentável, mantendo-se o foco na 

sustentabilidade do próprio PPJ. Estas recomendações serão apresentadas 

formalmente à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em proposta 

elaborada em linguagem adequada aos propósitos institucionais. 

Em síntese, destacam-se os seguintes resultados da pesquisa:  

a) a identificação das práticas de aprendizagem política e seus impactos para 

os alunos envolvidos no Projeto Parlamento Jovem de Araucária;  

b) a identificação de que a simples introdução da temática relativa aos ODS, 

sem arranjos e relações mais estruturados, por si só não é apta à consecução 



106 

 

de uma aprendizagem política voltada ao fortalecimento da democracia e ao 

desenvolvimento sustentável;  

c) elaboração de proposta de reformulação do Projeto Parlamento Jovem da 

Justiça Eleitoral, voltado ao desenvolvimento sustentável.  

 

A presente pesquisa pode contribuir para as teorias científicas no sentido da 

utilização da fenomenologia nos estudos sociais, bem como para a identificação das 

possíveis relações existentes entre as bases teóricas fundamentadas na governança, 

na sustentabilidade, bem como nos Estudos Baseados na Prática. Já no campo 

empírico, a pesquisa pode contribuir para a elaboração e operacionalização de 

sistemas educacionais voltados tanto à aprendizagem política, quanto ao 

desenvolvimento sustentável direcionado tanto a crianças, quanto a adolescentes e 

adultos. 

 

6.2 PESQUISAS FUTURAS 

 

O fenômeno investigado pode ser comparado a um caleidoscópio. Várias 

perspectivas de análise se abrem a partir dele, pois traduz um recorte na realidade, 

essencialmente complexa. A pesquisa limitou-se a avaliar as práticas e suas 

repercussões durante o período de realização do PPJ  em Araucária/PR (16 meses), 

sob o ponto de vista qualitativo. Algumas outras perspectivas para futuras pesquisas 

seriam: 

1. Acompanhamento das repercussões do PPJ na vida dos participantes em um 

período mais alongado de tempo; 

2. Desenvolvimento de pesquisa quantitativa e comparativa com PPJ 

desenvolvidos em outros municípios 

3. Em caso de aceitação pela Justiça Eleitoral das propostas aqui apresentadas, 

a avaliação de tais mudanças.  
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ANEXO I 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 

PARA ALUNOS 

1. Apresentação. Fale um pouco sobre você (formação, atividades) 

2. Como foi para você a experiência de participar do Parlamento Jovem? 

3.  O que motivou você a participar do Parlamento Jovem? 

4. O que você aprendeu participando do projeto Parlamento Jovem?  

5.  Já conhecia os ODS da ONU?  

6. Você pode dar um exemplo de como a política e a sustentabilidade estão 

presentes no cotidiano? 

7. Essa experiência modificou sua visão sobre política e sustentabilidade?  

8. Em caso afirmativo: Como? Em caso negativo: buscar compreender o porquê 

9.  Tem sugestões para o aprimoramento do projeto? 

 

PARA PROFESSORES 

1. Apresentação. Fale um pouco sobre você (formação, atividades profissionais) 

2. Como foi para você a experiência de participar do Parlamento Jovem? 

3.    O que motivou você a participar do Parlamento Jovem? 

4. O que você aprendeu participando do projeto Parlamento Jovem?  

5. Já conhecia os ODS da ONU? 

6. Considera que os ODS poderiam ser utilizados em sala de aula? Em caso 

afirmativo:  como? Em caso negativo: buscar compreender o porquê 

7. Você pode dar um exemplo de como a política e a sustentabilidade estão 

presentes no cotidiano? 

8. Essa experiência modificou sua visão sobre política e sustentabilidade?  

9. Em caso afirmativo: Como? Em caso negativo: buscar compreender o porquê 

10.  Tem sugestões para o aprimoramento do projeto? 
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