
Percursos de
Debates Políticos



Arquitetando a
escola para os
debates políticos

Percurso 1



Quando falamos em cultura democrática, o que vem à sua cabeça? Política? Algo desconhecido?
Igualdade? Para explicar um pouco este termo, trazemos uma fala dos cientistas políticos Gabriel
Almond e Sidney Verba, que entendem a Cultura Democrática como “um conjunto de crenças,
atitudes, normas, percepções e inclinações, que alicerçam a participação”. No contexto da escola isso
se traduz na participação cotidiana da comunidade nas decisões e responsabilidades que dizem
respeito ao convívio e às aprendizagens. A valorização da cultura democrática visa a participação de
todes na construção de um ambiente que garanta os direitos das pessoas e promova o
desenvolvimento do país.

Existem processos que facilitam o percurso para alcançarmos e cultivarmos a democracia, como os
debates políticos, um dos modelos mais comuns em momentos de eleições. Este processo busca
informar os eleitores sobre os valores, visões e propostas dos candidatos aos cargos eletivos.

Contexto



Vamos começar nosso percurso pelo lugar mais óbvio, o Ponto de Partida. Faça um mapeamento do
contexto escolar. Assim, identificaremos as questões relevantes para promoção de debates políticos.
Nesta etapa, vamos mapear os obstáculos, as oportunidades, as lideranças locais e grupos ou pessoas
que desejam conversar sobre política e democracia. Esses são os pontos luminosos do nosso mapa.

Você pode usar algumas das perguntas abaixo para orientar a pesquisa e a compreensão do contexto
local e começar a arquitetar uma estrutura social na escola para os futuros debates. Mas, você também
pode criar suas próprias perguntas. Vamos lá!

Ação

1. Como você descreveria sua escola hoje? 
2. A escola promove oportunidades para a discussão política? Quais?
3. Os estudantes opinam, participam e decidem sobre os rumos da comunidade escolar? Como?
4. Na sua opinião, quais são os maiores desafios da sua escola para viver a democracia em prática? 
5. Que pessoas ou ações podem fazer de sua escola um espaço mais democrático? 
6. Você tem interesse em participar de debates democráticos? Como gostaria de contribuir?



Você pode conduzir este mapeamento de várias maneiras. Aqui encontra algumas alternativas:

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Faça entrevistas ou entregue o formulário de perguntas impresso para todo corpo escolar
(profissionais de limpeza, profissionais da cozinha, alunos, professores, direção). Dê tempo para que as
pessoas respondam com calma. Se você for entrevistar pessoalmente, escute com atenção. Cuidado
para não influenciar as respostas. Tome nota de tudo, pois as respostas são dados importantes para
trilhar o percurso.

Em um ponto estratégico da escola, disponibilize um caderno ou folhas impressas com as perguntas
base para que as pessoas tenham autonomia para responder. Se possível, pode colocar uma urna para
o depósito das respostas.

Crie um formulário com as perguntas base no Google Form e dissemine na escola e no entorno.

Você deve obter o maior número de respostas possível para que possamos ouvir a voz de todos e
levantar todos os pontos importantes.



Com os dados à mão, é hora de entender como a comunidade avalia a
cultura democrática da escola e o interesse em debates políticos. Você
pode tabular os dados usando o Google Sheets ou outras ferramentas e
preparar uma apresentação e convidar toda a escola para assistir.
Identifique pelo menos um estudante, que possa lhe ajudar a organizar
e conduzir esse encontro, e um professor que apoie a iniciativa.

Analisando as Respostas



Apresentação da Proposta de Debates
Políticos na Escola e Escuta entre os Jovens

Passo a Passo Descrição Tempo Estimado

1-2 dias

20 min.

20 min.

Convoque os estudantes, funcionários, professores, gestores e todos os que
participaram da pesquisa para conhecer os resultados. Reserve um local onde
todes possam se reunir e organize a apresentação dos achados.

No dia da reunião, explique o objetivo do encontro e faça uma rodada de
apresentações, incluindo: nome, idade e uma curiosidade sobre cada pessoa.
Caso o grupo seja muito grande, prepare-se para fazer perguntas e anote as
respostas do grupo, por exemplo: quem está no ensino médio; quem já tem
idade para votar; quem já tem o título de eleitor; quem respondeu ao
questionário? Entender os contextos e a subjetividade de cada pessoa é uma
forma de mapear e se preparar para compreender com quem estamos falando
e como iremos introduzir os assuntos propostos.

Destaque o número de participantes; as respostas agrupadas e analisadas;
comente os achados mais relevantes. Dê oportunidade para que os
participantes façam perguntas e comentários.

Convocatória

Conheça o grupo

Apresente os
resultados da pesquisa



10 min.

20 min.

--

--

Investigue que temas para debates políticos mais despertam interesse no grupo
presente e quem se interessa em promover debates na escola sobre esses
temas. Verifique quem conhece lideranças na escola ou na comunidade sobre
os temas levantados.

Em uma folha de papel ou em um quadro, comece a anotar os nomes das
pessoas relevantes associadas aos temas escolhidos. Descreva o que fazem e
onde trabalham. Veja se alguém tem contato com essas pessoas. Discutam o
propósito. O que se quer mudar nessas agendas. Identifique se existem leis,
normas, regulamentações ou programas públicos relacionados aos temas de
interesse e quem seriam os representantes políticos da região mais
envolvidos com o tema.

Agora que você já tem muita informação, defina o propósito do trabalho
conjunto. Consulte os participantes para ver quem se interessa por participar
de um grupo de trabalho. Designe responsabilidades e metas e descreva
como esta mobilização pode aprimorar a escola.

Depois da reunião, agradeça e, se possível, disponibilize o resultado da
pesquisa para toda a comunidade escolar. Registre e compartilhe as decisões
e responsabilidades e a agende os próximos encontros.

Rodada de
conversa

Mapeie as lideranças
interessadas em

debates políticos e
seus propósitos

Defina os próximos
passos

Comunique com
todos os

participantes



Para Inspirar
Saiba como foram as Ocupações Escolares de 2016 e entenda o protagonismo dos jovens nesse movimento

Conheça histórias de Jovens que reinventam a forma de aprender e socializar decisões
no processo de educação

Vinnicius Rodrigo, Somos Cordel
Alfredo Neto, Vontade de Aprender Idiomas (VAI)
Isabelle Christina, Meninas Negras
Juliana Pinho, Historiar-te
Luiza Soares, Reprogramando
Bruno Souza, Coletivo Encrespad@s

https://www.politize.com.br/ocupacoes-de-escolas-entenda/)
https://youtu.be/UvdISjmhpnM
https://www.youtube.com/watch?v=1kjLc_BdTDg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=p3TESCGMpec&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=16s9j9-uv78
https://www.youtube.com/watch?v=cE8U_qaGIO4&t=33s
https://ashokabrasil.medium.com/a-palavra-constitui-o-mundo-409d3de43085


Referências
Conheça as 27 Propostas para um Ensino Médio Democrático, Inclusivo, Integral e Transformador

#ReviravoltadaEscola, veja como a pandemia mostrou outros caminhos possíveis para se recriar a escola
necessária para atender o jovem do século XXI

Leia a reflexão crítica da educadora Helena Singer sobre a visão da escola na pandemia: Não voltar,
recriar a escola

Conheça o repertório de práticas para fortalecer a participação dos estudantes, na plataforma Faz Sentido

Agora é com você!
Bora trilhar este Percurso na prática? Compartilhe com a Ashoka a sua ação de debates políticos na escola.
Mande fotos, vídeos, relatos para nosso Instagram @ashokabrasil ou por email brasil@ashoka.org que a gente
vai compartilhar com a nossa rede e convidar você pra fazer parte de Um Mundo de Pessoas Que Transformam!

https://www.ashoka.org/sites/default/files/2022-04/Ensino%20M%C3%A9dio%20Transformador.pdf
https://educacaointegral.org.br/especiais/reviravolta-da-escola/
https://educacaointegral.org.br/reportagens/nao-voltar-recriar-escola/
https://educacaointegral.org.br/reportagens/nao-voltar-recriar-escola/
https://fazsentido.org.br/participacao-do-estudante-na-escola/
https://www.instagram.com/ashokabrasil/
mailto:brasil@ashoka.org?subject=Na%20Pr%C3%A1tica%3A%20Percursos%20de%20Debates%20Pol%C3%ADticos%20na%20Escola


Em um mundo definido pela mudança,

todos podem contribuir,

todos têm potência,

todos são transformadores!



Compartilhe as histórias
dos Debates na sua escola

Escreva pra gente nas redes sociais:

@ashokabrasil

/ashokabrasil

Ashoka Brasil

http://instagram.com/ashokabrasil
http://facebook.com/ashokabrasil
https://www.linkedin.com/company/ashoka-brasil
http://instagram.com/ashokabrasil
http://facebook.com/ashokabrasil
https://www.linkedin.com/company/ashoka-brasil

