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Como todo sistema, a vida na Terra tal como a conhecemos é regida por processos
interconectados que sustentam as condições de temperatura, da água, a disponibilidade de
alimentos, enfim, a existência de ambientes seguros para nós e para todas as espécies. Sempre
que a gente muda um processo, como emitir muito mais gases de efeito estufa do que as
plantas ou microrganismos podem absorver (a exemplo do CO2), corremos o risco de romper
todo o funcionamento do sistema. Vários estudos mostram que já cruzamos pelo menos 4 dos
9 dos Limites do Planeta: as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, a mudança no uso
dos solos e os ciclos de fósforo e nitrogênio. Veja mais nesta matéria da BBC.

Contexto

https://www.bbc.com/portuguese/geral-59214427


Como todo sistema, a vida na Terra tal como a conhecemos é
regida por processos interconectados que sustentam as
condições de temperatura, da água, a disponibilidade de
alimentos, enfim, a existência de ambientes seguros para nós e
para todas as espécies. Sempre que a gente muda um processo,
como emitir muito mais gases de efeito estufa do que as plantas
ou microrganismos podem absorver (a exemplo do CO2),
corremos o risco de romper todo o funcionamento do sistema.
Vários estudos mostram que já cruzamos pelo menos 4 dos 9
dos Limites do Planeta: as mudanças climáticas, a perda da
biodiversidade, a mudança no uso dos solos e os ciclos de
fósforo e nitrogênio. Veja mais nesta matéria da BBC.

Contexto

Vamos falar maisVamos falar mais

sobre Educação Ambiental?sobre Educação Ambiental?

https://www.bbc.com/portuguese/geral-59214427


Você também entende que cuidar do ambiente onde
vivemos é urgente? Vê que as populações
marginalizadas têm sofrido as maiores consequências
dos problemas ambientais? Pensa que a juventude tem
um papel importante para fazer com que as mudanças
aconteçam? Você quer participar de espaços políticos de
decisão? Votar em representantes comprometidos com
a causa ambiental e acompanhar suas atuações? Então,
arregace as mangas e comece a organizar sua turma.

A preocupação das juventudes com essa grave crise
vem sendo evidenciada por movimentos ativistas, mas
também pela ansiedade e a insegurança que os jovens
manifestam no dia de amanhã. Durante as eleições, e
para além delas, os jovens querem que a escola crie as
condições para que os estudantes possam envolver
toda a comunidade na construção de um
desenvolvimento dentro dos limites do planeta. E que
possam questionar lógicas econômicas e sociais que
sacrificam o bem-estar de populações de baixa renda e
grupos sociais discriminados em favor do
desenvolvimento que favorece as elites.



Você já mapeou as questões mais relevantes para a sua comunidade escolar (ver Percurso 01).
Acesso a água e esgoto tratado, coleta de lixo precária, enchentes, rompimentos de barragens,
invasão de territórios, desmatamento e queimadas ilegais, poluição, escassez de áreas verdes,
esses são alguns dos problemas ambientais que você pode ter detectado em seu levantamento.
Você também deve ter identificado pessoas que têm interesse em debater o tema e
desenvolver agendas propositivas que orientem as políticas públicas de sua localidade. Agora,
mãos à obra! Neste Percurso, vamos organizar a realização de debates sobre como promover
ambientes saudáveis sem sacrificar o bem-estar de ninguém.

Ação

https://www.ashoka.org/sites/default/files/2022-05/Cultura%20Democr%C3%A1tica%20na%20Escola%20%C3%89%20Agora_percurso%201_0.pdf


Pré-Debate
 
Antes de realizar o debate, é preciso se planejar:

Compartilhe sua ideia com pelo menos um/a professor/a da escola que apoie a iniciativa. Envolva essa
pessoa em todas as etapas do debate.01.

02. Escolha uma data em que toda a comunidade escolar possa participar e um local acessível.

03.

04.

05.

Convide até 3 lideranças políticas de sua comunidade para debater: podem ser vereadores, líderes de
associação de bairro/produtores, cidadãos diretamente impactados pelo problema ou candidatas/os a
estas eleições, pessoas que a comunidade escolar tenha interesse em conhecer e conversar. 

Defina um código de conduta, claro e sucinto, que oriente os debatedores, mas também os
organizadores e todos os participantes do debate, incluindo a audiência. Alguns pontos importantes:
liberdade de expressão, sem tolerar o discurso de ódio; ambiente de respeito à pluralidade e diversidade
de visões de mundo e suas expressões; compromisso com a honestidade e a transparência; respeito ao
tempo e sequência determinada de perguntas e respostas.

Desenvolva com sua equipe o roteiro do debate: perguntas, apresentadores, participação do público.



Converse com os convidades sobre a atividade na escola: seu propósito, quem está sendo convidado a
participar, os resultados esperados e, principalmente, apresente o código de conduta para um debate
civilizado e democrático, definido previamente com sua equipe.

06.

07. Entrem em acordo sobre quem vai documentar as ideias e propostas discutidas durante o debate. É
importante que essa pessoa escreva principalmente as falas e ideias apresentadas por jovens sobre
como mudar o problema ambiental que vivemos (veja mais na tabela abaixo) 

08.

09.

10.

Pense em como incluir a problemática ambiental nas discussões cotidianas com seus colegas para que
todos se familiarizem com ela. 

Familiarize-se com as trajetórias e propostas de soluções para os problemas ambientais de sua
localidade de cada um dos convidades. Se forem candidatas/os neste pleito, faça a leitura de suas
propostas as discuta previamente com os organizadores do debate.

Faça uma ampla divulgação sobre o debate nas redes sociais e junto à comunidade escolar, instigando
reflexões e questões, que os incentive a participação.

Esperamos que ao fim da dinâmica os participantes estejam engajados em liderar mobilizações que visam mudanças sociais.



Debate Passo a Passo
Passo a Passo Descrição Tempo Estimado

5 min.

5 min.

15 min.

Dê as boas vindas a todos os participantes; explique como vai funcionar o
debate, informando a todos que as discussões estão sendo documentadas e
que haverá tempo para perguntas do público. 

Mediadores e convidades fazem uma apresentação breve sobre quem são e
como estão participando do debate democrático em 2022. 

Comece lembrando os debatedores que o principal propósito do debate é
apresentar as preocupações e anseios dos jovens em relação às causas
ambientais na localidade, podendo estar na escala municipal, estadual ou
nacional. Tenha em mãos 2-3 principais prioridades discutidas com sua
equipe. Comece apresentando a primeira problemática. Busque trazer dados
recentes de pesquisas que indiquem a gravidade do problema, os impactos
para a região e para as juventudes. Questione modelos de desenvolvimento
que sacrificam o bem-estar de alguns grupos populacionais da região em favor
de outros. Pergunte como as ideias, propostas, soluções dos convidados vão
permitir concretamente alterar essa lógica. Dê 3-4min para que cada
candidata/s possa responder ou comentar. 

Boas-vindas

Apresentações

Lance as perguntas
aos participantes



20 min.

10 min.

5 min.

Neste momento os estudantes, professores, gestores, funcionários e familiares
de sua escola poderão fazer outras perguntas ou comentários sobre os
problemas ambientais que mais afligem os jovens e comentar suas propostas
de mudança.
Dica! Para incentivar a participação dos demais estudantes, pode pedir para
que um mediador jovem comece dando seu ponto de vista sobre as questões
socioambientais da região. Mas, lembre-se de pedir que seja breve para dar
espaço aos outros participantes. 

É importante que sejam breves e usem uma linguagem acessível a todes.
Incentive respostas explicitem seus valores, visões de futuro e como pretende
implementá-los estando no governo ou colaborando com ele. 

Os mediadores fazem uma breve síntese das principais ideias e informa que
um resumo do debate estará disponível em [data] pelo [canal]. agradecendo a
participação de todos e incentivando todes a votarem nas eleições e a
participar ativamente do governo.

Abra a discussão
para o público

Debatedores
respondem às

questões dos jovens

Debatedores
respondem às

questões dos jovens



Convide os mediadores a reunir as ideias e propostas centrais apresentadas no debate, tanto pelos
debatedores quanto outros membros da comunidade escolar.

Pós-Debate
 
A ideia do pós-debate é dar aos jovens ferramentas, insumos e conteúdos para que as ideias que
tiveram não fiquem só no papel: que esse espaço contribua para mobilizar juventudes visando a
transformação social. Os passos abaixo podem ajudar nisso:

Elabore um documento com as proposições dos debatedores e participantes. Para esse documento:
1. Escreva uma introdução sobre o contexto do debate;
2. Conte como o debate aconteceu: destaque os principais pontos, ideias e conteúdos discutidos;
3. Conte quais foram as propostas apresentadas pelos jovens, liste uma a uma — Caso tenha alguma
proposta parecida, veja se faz sentido unir uma a outra.
4. Na conclusão, descreva quais foram as aprendizagens. Resuma as propostas dos debatedores e dos
jovens, dando para o leitor uma perspectiva da coerência entre as visões na pauta ambiental. 

Revise o documento! É importante utilizar uma linguagem simples que dialogue com a cultura local. 

01.
02.

03.
04.
05.

Busque formas de produzir cópias do documento: sejam impressas, digitais ou produzidas manualmente.

Distribua o documento entre os jovens e todos os membros da comunidade, mesmo os que não estiveram
presentes. Assim, a discussão irá perpassar a bolha social!



Por Gabriel Marmentini e Gabriela
Fernandes. Poder 360.

Para Inspirar

A Terra no Limite: A Ciência do Nosso
Planeta, Netflix 2021.

Luísa F. - Bacia do Tapajós (PA)

Marcelo - Folhas que Salvam (GO)

Hudson - Projeto DesintoxicAção (PR)Luiz Henrique - Reserva Extrativista
Tapajós-Arapiuns (PA)

https://www.poder360.com.br/opiniao/precisamos-trazer-a-politica-de-volta-ao-espaco-publico-escrevem-gabriel-marmentini-e-mariana-fernandes/
https://www.netflix.com/br/title/81336476
https://youtu.be/mA_zHP6Ev2o
https://youtu.be/7oZZTuWASj8
https://youtu.be/lhvcU2W-gL4
https://youtu.be/mMph4Y_WYP8
https://www.netflix.com/br/title/81336476
https://youtu.be/mMph4Y_WYP8
https://youtu.be/lhvcU2W-gL4
https://youtu.be/mA_zHP6Ev2o
https://youtu.be/7oZZTuWASj8
https://www.poder360.com.br/opiniao/precisamos-trazer-a-politica-de-volta-ao-espaco-publico-escrevem-gabriel-marmentini-e-mariana-fernandes/
https://www.netflix.com/br/title/81336476


Referências
Conheça as 27 Propostas para um Ensino Médio Democrático, Inclusivo, Integral e Transformador
     
Mapbiomas. Rede colaborativa que monitora as transformações do território brasileiro. 2022
     
Mapa dos Conflitos na Amazônia Legal. Agência Pública e CPT. 2022.
     
Amazônia Real. Meio Ambiente, Povos Indígenas, Questão Agrária, Política, Economia e Negócios, Cultura. 2022
     
Repórter Brasil. Jornalismo investigativo de questões que ferem direitos trabalhistas e causam danos
socioambientais no Brasil. 2022.
     
IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas. Pesquisa, Educação e Negócios Sustentáveis para a conservação da
biodiversidade brasileira. 2022

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://mapbiomas.org/
https://mapadosconflitos.apublica.org/index.php
https://amazoniareal.com.br/
https://reporterbrasil.org.br/
https://www.ipe.org.br/
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

