


O primeiro 
voto e o 
protagonismo 
juvenil

Percurso 2



Contexto
As eleições estão logo aí e este é o momento de 
engajar a comunidade escolar nos debates, 
reflexões e principalmente ações que contribuam 
para amplificar as ideias e vozes das juventudes. 
Educadores, juventudes e gestores da educação 
podem e devem desempenhar um papel 
fundamental nesse processo!

Neste percurso, reunimos alguns passos/dicas 
para que todos da escola possam fortalecer a 
mobilização política de jovens.



Ação
Você já sabe: cada voto conta!01
● A política não acontece só em ano de eleição! Quando falamos que cada voto conta 

não é só sobre votar, mas sobre pensar em quem irá representar você, ou até 
mesmo pensar em se candidatar algum dia. É preciso acompanhar a trajetória, as 
ideias e projetos de políticos todos os dias. E ainda saber os caminhos para 
influenciar políticas e colocar suas pautas nas agendas dos representantes.

● A escola pode ser sua aliada, construindo planos de ensino que ampliem seu olhar 
sobre política e ensinem mais sobre os espaços de decisão coletiva (e você pode 
exigir isso!). Educadores também podem facilitar espaços para debates públicos, 
fortalecendo a cultura democrática. Isso pode acontecer nas aulas, em atividades 
extra-classe, nos trabalhos de pesquisa e ação com a comunidade.

● Todo/a professor/a ou gestor/a que apoia esta mobilização cria um vínculo 
respeitoso e horizontal com as juventudes na escola. 



E então, basta continuar incentivando a cultura 
democrática criando um espaço para aprender e 
praticar a participação política na escola
A sala de aula pode ser um lugar que estimula conversas e debates entre os 
estudantes. Você pode começar instigando reflexões sobre como a democracia 
acontece na escola e como se relaciona com as políticas públicas governamentais. 
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- Quem decide o que vamos estudar?
- Os alunos ou a comunidade fazem parte do processo de decisão do 
orçamento escolar?
- Como é escolhido/a o/a diretor/a da sua escola, há uma eleição?
Se sim, quem pode participar?

Essas perguntas podem servir como ponto de partida para a 
participação dos jovens na vida democrática da escola e da sociedade!

Faça perguntas:



Promover discussões sobre as pautas das 
eleições irá expandir os aprendizados que 
temos nas escolas para além dos muros
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● Faça uma retrospectiva da participação 
juvenil em momentos históricos da política 
brasileira. Nestes artigos do Politize!, você 
encontra seis momentos em que os jovens 
impulsionaram movimentos de contestação 
das condições políticas e sociais da época, 
desde a Coluna Prestes, nos anos 1920, 
passando pelos protestos de 2013, que 
começaram com o Movimento Passe Livre, 
até as Ocupações de Escolas, em 2016. 
Quais eram as reivindicações desses 
jovens? Como se organizaram? Como o 
protagonismo juvenil marcou a história do 
Brasil?

● Utilize a sala de aula para 
trazer reflexões sobre a 
importância do engajamento e 
participação dos jovens nas 
eleições. Convide os 
estudantes a refletir sobre o 
impacto da mobilização das 
juventudes no cenário político.

https://www.politize.com.br/juventude-brasileira-marcas-na-historia/
https://www.politize.com.br/juventude-brasileira-marcas-na-historia/
https://www.politize.com.br/juventude-brasileira-marcas-na-historia/
https://www.politize.com.br/ocupacoes-de-escolas-entenda/


Estimule a participação política no contexto 
institucional da escola!04

● Traga referências que inspiram! Algumas sugestões são as histórias de Malala 
Yousafzai, que tem defendido o direito à educação para meninas, e a da Greta 
Thunberg, uma jovem engajada na proteção ao meio ambiente e no enfrentamento 
das mudanças climáticas.

● É importante destacar temas relevantes dentro da realidade das juventudes. E, 
reconhecer coletivos e jovens lideranças do território que impactam diretamente a 
vida cotidiana dos jovens e de sua comunidade. Movimentos da associação de 
moradores do bairro e dos representantes políticos da região são alguns exemplos.

● Essa participação pode acontecer de várias formas: seja por meio de grêmios, 
associações de moradores ou outras instituições políticas. 

● Ao incentivar os estudantes a refletirem sobre quais propostas estão alinhadas a 
suas perspectivas de futuro, será possível fortalecer a participação democrática 
e o interesse em votar.

https://g1.globo.com/tudo-sobre/malala-yousafzai/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/malala-yousafzai/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/greta-thunberg/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/greta-thunberg/


MC Soffia - Voto é Atitude

Para Inspirar

Midria - Slam USPerifa (SP) Beatriz D. - Girl Up Elza Soares (RJ)

Maria Clara - Fora da Bolha (MG) Grupos de Jovens se mobilizam para 
incentivar adolescentes de 16 e 17 
anos a tirarem o título de eleitor

Gelson Henrique - CIJoga (RJ)

https://youtu.be/0iFwNiHn9Ak
https://youtu.be/ZqFq_tBeCj8
https://youtu.be/aSZrYg8GlXs
https://youtu.be/nC_78U63X4k
https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/04/10/grupo-de-jovens-se-mobiliza-para-incentivar-adolescentes-de-16-e-17-anos-a-tirarem-o-titulo-de-eleitor.ghtml
https://ashokabrasil.medium.com/o-n%C3%B3-%C3%A9-o-que-constr%C3%B3i-n%C3%B3s-d581e296039b


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

28 formas de exercer a cidadania além do voto. Politize! por Luis 
Fernando Iozzi (publicado em: 18/09/2021)

Posso mudar o país? 5 formas de participar da política nacional. 
Politize! por Isabela Souza (publicado em: 27/03/2018)

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!

Agora é com você!

https://www.ashoka.org/sites/default/files/2022-04/Ensino%20M%C3%A9dio%20Transformador.pdf
https://www.ashoka.org/sites/default/files/2022-04/Ensino%20M%C3%A9dio%20Transformador.pdf
https://www.politize.com.br/cidadania-formas-de-exercer/
https://www.politize.com.br/participar-da-politica-nacional/
http://instagram.com/ashokabrasil
mailto:brasil@ashoka.org


Em um mundo 
definido pela 
mudança, todos 
podem contribuir, 
todos têm potência, 
todos são 
transformadores!



Escreva pra gente nas redes sociais:

Compartilhe as histórias 
dos Debates na sua escola

@ashokabrasil

/ashokabrasil

Ashoka Brasil

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


obrigada!


