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O conceito de Protagonismo Juvenil não deve ser
confundido com autonomia irrestrita, sendo
necessário, impor limites para todos. É
importante que as regras de convivência da
escola sejam discutidas por todos, de modo que
jovens e adultos sejam responsáveis pelo que
fazem!
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PROTAGONISMO JUVENIL

O Protagonismo Juvenil é princípio educativo do Programa
de Educação Integral, devendo ser desenvolvido de forma a
desafiar os estudantes a assumirem e incorporarem
atitudes protagonistas a favor do desenvolvimento de suas
competências cognitivas e socioemocionais, contando com
o apoio qualificado dos professores e da equipe de gestão
da escola.
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PROTAGONISMO JUVENIL
• Estudante no centro do processo formativo;

• Reconhecimento do seu potencial para aprender;

• Valoriza a diversidade;

• Acolhe os seus interesses;

• Convoca para atuarem como parte da solução no enfretamento de
problemas;

• Enxerga os jovens como fonte de iniciativa (ação), liberdade (opção)
e compromisso (responsabilidade);

• Trabalho de modo intencional e estruturado.
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Quem são esses Jovens das camadas 
populares?

• Autoestima fragilizada(qual o valor que eles atribuem a si
mesmos?)

• Autoimagem contaminada por preconceito (Negro, pobre,
ser da periferia... Etc.)

• Medo de se expressar (exposição ao ridículo, rejeição).
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•Música e dança como forma de expressão.

•Preocupação com a inserção no mercado de
trabalho.

•Condições de solidariedade.

•Pouca ou nenhuma perspectiva de ter sucesso na
vida.

•Forte relação com a mãe.
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O que representa para o jovem ser 
protagonista?

•É ter a liberdade de se expressar.

•Ser respeitado e valorizado.

•Desconstruir e Construir novos conceitos.

•Participar mais ativamente da sociedade.

•Contribuir para a mudança no seu meio.
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Escola

•Como espaço de formação de lideranças

• Jovens estimulados a participação

•Valorização de uma ação protagonista

•Ajudar o jovem a assumir um novo papel. O de
pertencimento a um grupo social no qual a sua
participação é fundamental para a mudança.
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AMBIENTES INTEGRADORES 
• Espaços como a sala de leitura (ou biblioteca), pátios, auditórios,

laboratórios multimídia são apropriados pelo estudante, nas aulas e
fora delas, em seus processos de aprendizagem.

• Para que a apropriação desse tipo de espaço pelo aluno seja
efetiva, é preciso garantir seu funcionamento contínuo e diário.
Que a escola estipule políticas claras de uso.

• É essencial, ainda, que haja membros da equipe escolar (sejam
professores ou outros técnicos da escola) preparados para dar
apoio aos jovens nesses ambientes.
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DIMENSÕES EDUCATIVAS       
• Transformar a estrutura da unidade escolar convencional;

• Criar oportunidades educativas que ofereçam ao jovem
competências, atitudes e valores indispensáveis ao trabalho e à
vida em sociedade;

• Desenvolver no jovem a autonomia necessária à realização de
Projetos de Vida.
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Teoria X Prática

• Sob qual conceito de protagonismo iremos trabalhar?

• Até que ponto os jovens estão preparados para atuar sem a
presença de um adulto na solução de problemas reais?

• Podemos confiar que tudo ficará bem sem o suporte de um
adulto?

• Como aliar teoria e prática?

• Como avaliar a efetividade do Protagonismo Juvenil?

• Qual o papel da gestão escolar?
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• Liderança é diferente de representação.

• A escolha dos líderes deve ser a mais democrática possível.

• Criar um calendário de reuniões com os líderes para
definição das demandas e devolutivas.

• Estabelecer periodicidade para o rodizio de lideranças.
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EDUCAÇÃO POR PROJETOS

POSSIBILITA QUE OS JOVENS

⚫ Exercitem um tipo de participação que parte de seus interesses

⚫ Comprometam-se com o bem comum

⚫ Sintam-se corresponsáveis pelo o que acontece na escola

⚫ Proponham soluções transformadoras
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POSSIBILITA QUE OS JOVENS

⚫ Planejem para alcançar resultados

⚫ Personalizem seu percurso na escola

⚫ Aprendam a negociar interesses e pontos de vista

⚫ Aprendam a lidar com erros e acertos

⚫ Acumulem experiências significativas

EDUCAÇÃO POR PROJETOS
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PLANEJAMENTO INTEGRADO

Visa a proporcionar aos professores a integração dos
componentes curriculares, estimulando aulas mais
práticas e que façam sentido para o estudante,
despertando o interesse e o comprometimento com o
aprendizado.
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Espaços onde o Protagonismo 
Juvenil deve acontecer

• Discussão a respeito dos modelos de avaliação.

Exemplo: No início do ano letivo os professores, em conjunto com os
estudantes, definem quais serão os instrumentos de avaliação
(seminários, provas escritas, provas orais, trabalho em grupo, etc.) Os
conteúdos permanecem como prerrogativa dos professores.

• No Conselho da Escola e também no Conselho de Classe.

Exemplo: estudantes possuem momentos para avaliar a escola.
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• Na definição dos eventos a serem realizados na escola

Exemplo: convocar os jovens para que organizem sozinhos a festa
junina, o interclasse, reunião de pais e mestre... etc. e

• Envolvendo os jovens na organização dos intervalos da escola

Exemplo: Quais músicas irão tocar? Como será organizada a fila do
pingpong? Como será organizada a fila da merenda?

• Como serão utilizados os recursos recebidos pela escola?

Exemplo: A escola possui determinadas prioridades (que podem ser
conversadas com os estudantes) e determinada quantia de recursos.
Porque não discutir com os jovens a sua utilização?
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• Envolver os líderes na avaliação do bimestre/trimestral
garante uma melhor percepção daquilo que pode ser
aperfeiçoado na escola.

• Envolver os líderes na discussão das regras para utilização
dos espaços comuns da escola, como biblioteca, banheiros,
salas de informática, laboratórios, salas de descanso, jardim,
etc
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O grande segredo é permitir-se mudar a forma de
ver a juventude e passar a fazer com eles, e não
mais por eles. Nesse sentido, o corpo docente tem
um papel importantíssimo de criar as condições
para que isso ocorra de forma intencional e
organizada!
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“Tu me dizes, eu esqueço...
Tu me ensinas, eu lembro.
Tu me envolves, eu prendo.”

Benjamim Franklin
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