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O objetivo geral consiste em aprofundar o conhecimento de processos 
pedagógicos não formais e a sua contribuição para a formação da 
cidadania, tomando como foco as perspectivas e dimensões de 
desenvolvimento explícitos ou implícitos nas discussões e nas decisões 
tomadas através do Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã 
(SISPARCI) com ênfase no Orçamento Participativo (OP/RS).  
 

O objetivo específico deste 
recorte é problematizar e entender 
como se dá a participação da 
juventude no atual modelo de consulta 
popular, o Sistema Estadual de 
Participação Popular e Cidadã – 
SISPARCI.  

A justificativa para 
o estudo das formas de 
participação da 
juventude no SISPARCI 
pode ser encontrada na 
análise dos Grupos de 
Reflexão realizados no 
ano de 2013, onde foi 
salientada a ausência 
de jovens no sistema. O 
perfil dos 
participantes confirma 
este dado, tornando 
necessárias reflexões 
sobre o fato e sobre o 
futuro do sistema.  

 

 

 

  

A metodologia 
utilizada é a 
pesquisa 
participante. 

   Instrumentos: 
• Questionários das 
Assembleias de 
2012; 

• Grupo de Reflexão 
e entrevistas com 
participantes de 
Santo Ângelo/RS. 

• A noção de participação para a juventude parte da ação 
direta, e há certa resistência em participar de políticas 
de governo. 

• A  burocratização do processo cria um afastamento por parte 
dos participantes, fazendo com que o espaço seja ocupado 
por instituições. 
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