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RESUMO  

A população brasileira, em geral, pouco demonstra interesse por assuntos políticos e que 

envolvam o exercício da cidadania, fator que reflete diretamente um contexto social, com pouca 

consciência coletiva. Pensando neste quadro e nas possibilidades de mudanças, a educação e o 

direito à educação aparecem como suportes para isso, inclusive para o reconhecimento da 

soberania popular, da democracia e do exercício dos direitos. Além disso, a construção de 

cidadãos ativos, críticos e mais engajados são condições para se alcançar uma mudança daquela 

realidade. Busca-se discutir o cenário da educação para o exercício da cidadania no Brasil, com 

recorte ao debate da inserção da disciplina ciência política na grade curricular obrigatória do 

ensino médio no Brasil. A problemática reside na identificação da lacuna na educação formal 

do ensino médio, no que toca à temas vinculados ao exercício da cidadania dos jovens e 

questiona-se, se a inclusão de uma nova disciplina poderá trabalhar na perspectiva de uma 

mudança futura. Identifica-se a falta de informação e acesso à elaboração do conhecimento 

como barreiras ao pretenso alcance, sendo as escolas o lócus ideal para a construção do senso 

crítico dos jovens.  

Palavras-chave: educação, cidadania, ciência política, escola, ensino médio.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

ABSTRACT  

  

This study aims to demonstrate that education for citizenship in Brazil, despite being one of the 

main objectives of compulsory education, has not been observed by the current Brazilian 

compulsory curriculum. The Brazilian population, in general, is not interested in political 

issues, and does not have a socially active position to change the social context in which it is 

inserted. This framework needs to be modified, considering that popular sovereignty is one of 

the foundations of the Brazilian Republic. Thus, it is of paramount importance that the Brazilian 

population become more politically active, more engaged and more critical of those in power. 

This work aims to demonstrate that through the inclusion of the discipline Political Science in 

the compulsory curriculum of high school, this framework can be modified in the long term. 

One of the reasons for the indifference of the Brazilian with the political situation is the lack of 

information, and the school is an ideal lócus for the construction of critical sense and promote 

knowledge in this area. 

Keywords: education, citizenship, political science, school, high school.  
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INTRODUÇÃO  

  

A participação política e o exercício da cidadania são pilares relevantes para países 

democráticos, tendo em vista que o poder emana do povo e por ele será exercido. A população 

de uma nação democrática deve se interessar e participar dos acontecimentos de seu país e das 

demandas sociais. Isso inclui, que os cidadãos tenham conhecimento dos meios que estão à 

disposição para garantir o exercício dos seus direitos. A ausência da postura assinalada gera 

diversas problemáticas, que passa pela desinformação e incapacidade de elaborar o que acontece 

neste contexto, o que reflete uma população sem senso crítico, apolítica e desinteressada pela 

vida pública. Em contrapartida, se assim não fosse, a população poderia estar inserida mais 

ativamente nos processos eleitorais, mais crítica quanto à escolha de candidatos políticos, em 

constantes cobranças e fiscalização das ações públicas, além do conhecimento e acesso aos 

direitos básicos de cada um, o que a princípio revelaria uma sociedade mais participativa.  

Ainda, se a população conhecesse, minimamente o nosso sistema normativo passaria a 

cobrar mais ações das lideranças políticas, acompanharia com frequência os gastos com obras 

públicas e licitações e daria maior atenção ao movimento político e governamental. Os gastos 

públicos são regidos pelo princípio da publicidade, o que dá à população a possibilidade de 

acompanhar as ações do governo e dimensionar a importância desses atos. No entanto, essa 

prática pouco acontece e gera diversas problemáticas na sociedade contemporânea. Pensando 

neste quadro e nas possibilidades de mudanças, a educação e o direito à educação aparecem 

como suportes para isso, inclusive para o reconhecimento da soberania popular, da democracia 

e do exercício dos direitos.  

A educação possui como uma de suas finalidades o preparo para o exercício da 

cidadania. Sendo assim, a escola como instituição destinada à educação, mostra-se como lócus 

ideal para o desenvolvimento deste aprimoramento. Ato contínuo e direcionado para novas 

práticas, se for ofertado aos jovens uma educação focada na construção de sua cidadania, para 

que reflita no futuro, comportamentos como adultos, com maior crítica e engajamento público 

e social, o que apontaria para mudanças do cenário a longo prazo.  

Contudo, o que se percebe, é que a educação brasileira falha na formação de cidadãos 

críticos e engajados politicamente, e observar este aspecto evidencia que esse quadro precisa 

ser modificado para se pensar em efeitos sociais. “Na atual conjuntura política, econômica, 
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social e cultural em que se vive, omitir ou não trabalhar a questão da politicidade da prática 

educativa é, na verdade, como diria Freire, uma opção política a favor do status quo” (ECCO; 

NOGARO, 2015, p. 6642). Assim, busca-se discutir o cenário da educação para o exercício da 

cidadania no Brasil, com recorte ao debate da inserção da disciplina ciência política na grade 

curricular obrigatória do ensino médio no Brasil a fim de estimular o desenvolvimento das 

questões que envolve a estrutura estatal, em cada estudante. A problemática do presente trabalho 

reside na inclusão de uma nova disciplina na grade curricular obrigatória do ensino médio, como 

forma de trabalhar na perspectiva de uma mudança futura e a longo prazo no que se refere ao 

engajamento político dos brasileiros, tendo em vista a possibilidade de lacuna na educação 

formal do ensino médio, no que toca à temas vinculados ao exercício da cidadania dos jovens. 

A metodologia de abordagem utilizada foi a dedutiva, a partir da análise da estrutura 

legislativa posta sobre a questão e, como técnica de pesquisa, o uso da documentação indireta 

da revisão bibliográfica relevante sobre o tema da educação.  Ainda, a análise quantitativa e 

qualitativa de dados sobre a participação política do brasileiro na atualidade evidenciou a linha 

argumentativa. A partir dessas informações, discorreremos, com abordagem exploratória e 

descritiva, sobre os aspectos da inserção da disciplina ciência política, e se tal alternativa 

conseguiria responder minimamente os problemas referentes ao tema salientado.  

Assim, o trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro capítulo será analisada 

a importância atribuída à educação, em especial à educação para a cidadania, com base no 

ordenamento jurídico brasileiro e na visão de obras selecionadas do educador Paulo Freire. 

Além disso, será apreciado o Projeto de Lei 7.746 de 2010, de autoria do Deputado Federal 

Ronaldo Caiado, que teve como objetivo a inclusão de técnicas da disciplina Ciência Política 

na grade curricular obrigatória do ensino médio, cujo principal objetivo era familiarizar os 

alunos com assuntos relacionados à estrutura do Estado brasileiro, as atribuições dos cargos 

políticos, dentre outras matérias.  

No segundo capítulo, será analisada com mais profundidade a inclusão da disciplina 

Ciência Política no ensino médio, a sua importância, bem como a justificativa para inserção no 

ensino médio, que compreende, em geral o público de da faixa etária dos 15 aos 17 anos para a 

introdução dessa temática. Serão abordadas também as falhas do atual sistema de ensino 

brasileiro quanto à educação para a democracia e cidadania, e, por meio do direito comparado, 

evidenciar quais modelos poderão ser pensados.  
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Por fim, no último capítulo, será analisado o atual contexto de participação política dos 

brasileiros. Ainda, foi trazido à baila a discussão sobre o movimento Escola sem Partido, que 

tem como objetivo dificultar ainda mais o desenvolvimento do senso crítico dos alunos em sala 

de aula, fomentando a criação de um espaço segregacionista.   

Justifica-se a relevância da discussão para a população jovem, a fim de desenvolver 

maior familiaridade sobre assuntos tão importantes para o exercício da cidadania. A partir disso, 

presume-se que as pessoas passariam a ocupar uma posição mais ativa do que é ser um cidadão, 

se interessariam mais pelos assuntos por já terem uma noção básica de como funcionam as 

estruturas estatais, buscando aprofundar seu conhecimento. Estariam também menos propícios 

a serem manipulados pela mídia, debateriam esses assuntos com mais frequência, formariam 

uma opinião mais crítica entre nós.   
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1 UMA ABORDAGEM SOBRE A EDUCAÇÃO NO BRASIL   

1.1 Uma perspectiva normativa: avaliação sobre algumas normas do ordenamento 

jurídico brasileiro sobre educação  

         A Constituição Federal de 1988 teve seu contexto histórico marcado pela 

redemocratização. Após vinte e um anos de ditadura militar, que perduraram entre os anos de 

1964 e 1985, os brasileiros almejavam viver novamente em uma democracia, a partir da 

proposta democrática inaugurada pela Carta Constitucional.   

         O período da ditadura militar foi marcado pela limitação de espaços e, em alguns casos, 

pela perda de direitos, tanto individuais quanto coletivos, como o direito de reunião e o direito 

ao impetramento de habeas corpus. Por esse motivo e por tantos de real significado, a 

Constituição Federal de 1988 teve um importante papel sociojurídico no que diz respeito à 

retomada de todos esses direitos e garantias fundamentais que foram retirados da população 

brasileira, e ainda ampliou esse rol, razão que a fez receber o nome popular de Constituição 

Cidadã.  

        Logo, a Constituição Federal representou a união das demandas de vários setores e sujeitos 

sociais, fortalecendo o Estado Democrático de Direito. Em sua redação, trouxe artigos 

específicos para exemplificar o rol de direitos sociais, dentre eles o direito à educação, que 

foram trazidos como direitos fundamentais, fundados no princípio da dignidade da pessoa 

humana1.   

         O direito à educação, como direito fundamental, é uma cláusula pétrea na Constituição 

Federal. Isso significa que o direito social à educação não pode ser abolido do ordenamento 

jurídico brasileiro, e suas conquistas não podem ser desconstituídas, em respeito ao princípio 

da proibição do retrocesso.  

         Com essa inovação, a educação passa a ser “um serviço público (e não uma mercadoria) 

da cidadania, a nossa Constituição reconhece a educação como direito social e dever do Estado” 

(CURY, 2002).Vanessa Jakimiu, ao citar Gehlen, afirma o seguinte:  

De acordo com Gehlen (2015) houve um avanço na doutrina jurídica, uma vez que 

antes da CF de 1988 a normas relativas aos direitos sociais eram concebidas como 

 
1 Antes da Constituição Federal de 1988, apenas a Constituição de 1934 havia trazido o direito à educação como 

direito social.  
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normas pragmáticas e, portanto, não autoaplicáveis. Depois da redemocratização do 

país e da CF de 1988, os direitos sociais, dentre os quais a educação, passaram a 

constituir-se como direitos fundamentais autoaplicáveis, ou seja, os direitos sociais 

passaram a ser declarados como direitos a serem efetivados em grau máximo e para 

todos (GEHLEN, 2015, apud JAKIMIU, 2020, p. 19/20)   

         Por muitos anos, a educação foi um direito que apenas a elite tinha acesso, pois apenas na 

Constituição de 1934 a educação se tornou obrigatória e gratuita. Antes disso, os mais pobres 

desde muito cedo já se inseriam no mercado de trabalho, enquanto os mais ricos continuavam 

seus estudos a fim de especializar a sua mão de obra. Mesmo assim, não foram realizadas muitas 

mudanças estruturais na educação, tendo em vista que o Estado não tinha a obrigação de investir 

um percentual mínimo em educação.   

Além disso, a Constituição anterior (1967) substituiu o ensino gratuito por bolsas de 

estudo, de modo que era necessário um bom desempenho para que o jovem conseguisse 

ingressar no ensino médio. Com a nova Constituição, a educação deixa de ser um privilégio de 

poucos, e passa a ser um direito de e para todos. Passa a vigorar o princípio da universalidade 

do direito à educação.  

A educação é trazida pelo artigo 23 da Constituição no rol de competências comuns de 

todos os entes federados, e possui o seguinte texto: “É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) V - proporcionar os meios de acesso à 

cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação” (BRASIL, 1988).  

         De acordo com a previsão da Constituição de 1988, a educação é um dever de todos os 

entes federados, e não apenas da União. Dessa forma, cada ente federativo passa a poder cuidar 

de suas próprias demandas referentes ao tema educação com maior autonomia, o que também 

representou um grande avanço da Constituição Cidadã.  

         Já o artigo 24, inciso IX da CRFB/88 traz a competência concorrente entre os entes que 

formam a federação brasileira para legislar sobre o tema educação, o que dá ainda mais 

autonomia para os Estados e Municípios ditarem regras de acordo com suas necessidades 

regionais e locais.  

         A educação é trazida, portanto, como um dever não só da União, mas de todos os entes 

que formam o Estado. Tanto União quanto Estados, Distrito Federal e Municípios devem se 

atentar às suas demandas locais para poder suprir eventuais faltas e garantir o acesso amplo e 

geral da educação em seus territórios.  
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         Além da autonomia para atuar em prol de suas próprias demandas, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios também possuem o dever de agir em colaboração uns com os 

outros, a fim de elaborar um sistema único de ensino. É o que estabelece o artigo 211 da 

CRFB/88. Esse dispositivo tem o condão de sistematizar o ensino em todo o território nacional, 

para que se possa ter um núcleo de normas e regras gerais que se apliquem a todos os entes.  

Outra perspectiva que demonstra a importância dada pela Constituição de 1988 é a 

obrigatoriedade do repasse mínimo de verbas à educação pelos entes federados. A União tem 

obrigação de aplicar pelo menos dezoito por cento de sua receita anual resultante de impostos, 

enquanto Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nunca menos de vinte e cinco por cento 

da sua arrecadação. A não observância desta regra constitucional pode culminar na intervenção 

federal nos estados, de acordo com o artigo 34, VII, e da CRFB/88, bem como na intervenção 

estadual nos municípios, por força do artigo 35, III do mesmo diploma legal.   

A Constituição traz ainda, em seu escopo, um capítulo dedicado à educação, composto 

por dez artigos. O artigo 205 traz a seguinte redação: “A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. (BRASIL, 1988)   

Importante destacar que a própria Constituição Federal atribuiu à educação uma 

importância definidora do pleno desenvolvimento dos indivíduos e do seu preparo e 

qualificação para o exercício da cidadania e do trabalho. Essa função é tão relevante que cabe 

tanto ao Estado quanto à família o dever de zelar pela educação. A educação não é responsável 

apenas para formar indivíduos para o mercado de trabalho, mas também para formar cidadãos 

brasileiros.  

O artigo 206 traz um rol de princípios que regem a maneira como o ensino deve ser 

ministrado. Dentre eles, destaca-se o princípio da igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola, reforçando a ideia de que a educação não é mais um privilégio das 

classes média e alta, mas um direito de toda a sociedade.  

Outro princípio importante trazido por esse dispositivo é o da liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, que, combinado ao princípio do 
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pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, dá aos professores liberdade para escolherem 

a melhor didática e a melhor forma de passar o conteúdo aos estudantes.  

Em sua redação original, o artigo 208 previa que era dever do Estado garantir o acesso 

obrigatório e gratuito ao ensino fundamental. Com a Emenda Constitucional 59 de 2009, esse 

direito foi ampliado, conferindo como obrigatória e gratuita toda a educação básica, que inclui 

a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A Emenda Constitucional nº 14, 

de 1996 também alterou o artigo 208 para acrescentar a progressiva universalização do ensino 

médio gratuito.  

O parágrafo primeiro do artigo 208 atribuiu ao ensino obrigatório e gratuito o status de 

direito público subjetivo, o que também representou um grande avanço, pois permitiu que o 

titular do direito à educação exigisse diretamente ao Poder Judiciário o cumprimento do seu 

dever, por meio dos remédios constitucionais como mandado de segurança e ação civil pública.  

O ensino é livre à iniciativa privada, desde que cumpridos os requisitos previstos no 

artigo 209, quais sejam: cumprimento de normas gerais de educação nacional, e autorização e 

avaliação de qualidade pelo Poder Público.  

No plano internacional, temos como marco histórico na garantia dos direitos 

fundamentais a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH). A DUDH é um 

documento instituído em 1948 pela Organização das Nações Unidas, composto por trinta 

artigos, cujo artigo XXVI versa sobre regras e princípios da educação. No momento de sua 

instituição, possuía cinquenta e oito Estados-membros, dentre eles o Brasil.  

Esse documento, apesar de simbólico, tendo em vista que não vincula seus membros, 

elevou a educação ao status de direito humano, que são aqueles considerados como direitos 

básicos de todo indivíduo, representando um importante marco histórico na conquista de uma 

educação mais inclusiva. Dentre suas principais características temos a universalidade, uma vez 

que se aplica a todos os indivíduos sem restrições, a impenhorabilidade, a inalienabilidade, a 

irrenunciabilidade e a imprescritibilidade (WILNEY, 2015).  

O artigo XXVI da DUDH formaliza internacionalmente a obrigação da educação 

gratuita e acessível a todos, pelo menos nos graus elementares e fundamentais da época. Afirma 

ainda que:  
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A educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais. A educação promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre 

todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações 

Unidas em prol da manutenção da paz (FRANÇA, 1948, Art. XXVI, 2). 

Depois da Constituição Federal, legislação brasileira que regulamenta o exercício e as 

atividades sobre educação a Lei nº 9.394 de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). A LDB é uma lei federal, tendo em vista ser competência privativa da União 

legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, conforme determina o artigo 22, XXIV 

da CRFB/88. Essa legislação centraliza as atribuições referentes à educação no Poder Público 

federal.   

É possível verificar alguns avanços trazidos pela LDB, dentre eles o conceito de 

educação básica, que é composto pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino 

médio. Ela reforça, ainda, a educação como um dever do Estado e da família, e tendo “por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, Art. 2º). Além disso, também reafirma o que 

já tinha sido estabelecido pela Constituição Federal, dando à educação o status de  

norma cogente e de ordem pública, ou seja, o direito à educação passa a ser direito 

público subjetivo e no caso de seu não oferecimento ou de oferta irregular do ensino 

obrigatório, há instrumentos jurídicos colocados à disposição do cidadão para exigir 

do poder público o cumprimento da prestação educacional (CHAVENCO; 

OLIVEIRA, 2013, p. 159).  

Afirma, ainda, em seu artigo 22 que “a educação básica tem por finalidades desenvolver 

o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. De acordo com 

Roberto Cury,  

A própria etimologia do termo base nos confirma esta acepção de conceito e etapas 

conjugadas sob um só todo. Base provém do grego básis,eós e significa, ao mesmo 

tempo, pedestal, suporte, fundação e andar, pôr em marcha, avançar. A educação 

básica é um conceito mais do que inovador para um país que, por séculos, negou, de 

modo elitista e seletivo, a seus cidadãos o direito ao conhecimento pela ação 

sistemática da organização escolar. Resulta daí que a educação infantil é a base da 

educação básica, o ensino fundamental é o seu tronco e o ensino médio é seu 

acabamento, e é de uma visão do todo como base que se pode ter uma visão 

conseqüente das partes. (CURY, 2002, p. 170).   

Outra importante legislação brasileira que aborda o assunto educação é o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), a Lei nº 8.069 de 1990. A edição do ECA atendeu a demanda 

de diversos grupos da sociedade brasileira, inclusive o das crianças e adolescentes. Graças a 
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essas legislações, as crianças e adolescentes adquirem status de sujeitos de direitos, e que 

merecem proteção por estarem em um momento de desenvolvimento e formação de 

personalidade e moral de forma integral.  

O ECA traz um capítulo especial para a educação, a cultura, o esporte e o lazer, que vai 

dos artigos 53 a 59. De acordo com ele, “a criança e o adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1990, Art. 53).  

Além disso, reforça o dever do Estado em fornecer o ensino fundamental obrigatório e 

gratuito, tratando a educação como direito público subjetivo. Prevê, ainda, o dever dos pais ou 

responsáveis em matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Em caso de 

maustratos envolvendo alunos, reiteradas faltas injustificadas, evasão escolar e elevados níveis 

de repetência, o Conselho Tutelar deve ser informado pelos dirigentes do estabelecimento de 

ensino fundamental.  

Prevê, ainda que “o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua 

oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente” (BRASIL, 1990, Art. 54, 

§2º). Ou seja, a legislação tem como objetivo envolver toda sociedade, as autoridades públicas 

e também o Estado para garantir que o direito à educação seja exercido de maneira regular pelas 

crianças e pelos adolescentes.  

Em 1996, foi promulgada a Lei nº 9.424, que instituiu o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), que é um fundo formado pelos recursos 

de todos os entes da Administração Pública para financiar o ensino fundamental no Brasil.  

Apesar de se limitar a regular normas direcionadas ao ensino fundamental, o FUNDEF 

traz regras importantes, que representam um avanço no ensino brasileiro, como a valorização 

dos professores, com o aumento de seus salários, e a limitação da quantidade de alunos em sala 

de aula.  De acordo com Roberto Cury:  

Trata-se de uma decisão planejada do poder público federal, intencionalmente 

dirigida, e talvez seja a única política a apresentar resultados positivos. Municípios 

que jamais haviam investido em educação fundamental, sob pena de perdas de 

recursos, viram-se obrigados a repensar suas políticas para o setor (CURY, 2002, p. 

175)   

Recentemente, com a Emenda Constitucional 108 de 2020, foi acrescentado à  
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Constituição Federal o artigo 212-A, que dispõe nesse mesmo sentido, determinando que os 

Estados, Distrito Federal e os Municípios destinem parte de seus recursos à manutenção e ao 

desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais.  

Importante destacar também o Plano Nacional de Educação (PNE), responsável por 

estabelecer diretrizes e metas para a educação, nos níveis nacional, estadual e municipal. Os 

entes são obrigados a tomar medidas para alcançar as metas traçadas pelo PNE, que possui 

vigência de dez anos. A própria Constituição prevê o dever do Estado em elaborar um Plano 

Nacional de Educação em seu artigo 214, que dispõe que:  

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo 

de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 

federativas (...) (BRASIL, 1988)    

O atual PNE, a Lei nº 13.005 de 2014 possui vigência até 2024, e estabelece 20 metas 

para educação a serem alcançadas nesses dez anos. Entre elas, destacamos as seguintes:  

2. Que 95% das crianças e jovens completem o ensino fundamental até 14 anos; 3. Ter 

vagas no Ensino Médio disponíveis a todos os jovens entre 15 e 17 anos, e aumentar 

o número de matrículas para 85% desses jovens;  
(...)  
6. Disponibilizar ensino integral em 50% das escolas públicas, para atender a no 

mínimo 25% dos alunos da educação básica;  

         Para que seja possível o alcance das vinte metas estabelecidas para a educação, o 

Ministério da Educação e Cultura definiu algumas estratégias, como a atuação conjunta entre 

União, Estados e Municípios para ampliar o acesso à educação, e deu aos Municípios a 

responsabilidade pela educação infantil, e aos Estados a atribuição de oferecer o ensino 

fundamental e médio, em regra.  

Sendo assim, é possível notar que a legislação brasileira vem se preocupando muito com 

o acesso à educação de sua população, principalmente após a edição da Constituição Federal de 

1988, que representou um importante marco histórico na conquista pelos direitos fundamentais 

dos cidadãos brasileiros.  
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1.2 A perspectiva da doutrina de Paulo Freire a partir das obras “Educação como prática 

de liberdade” e “Educação e mudança” e sua contribuição para o direito à educação  

Paulo Freire foi um educador brasileiro que nasceu em Recife, no estado de Pernambuco, 

e viveu entre os anos de 1921 e 1997. É reconhecido internacionalmente por seu trabalho 

educacional, chegando a receber quarenta e um títulos honoris causa de diferentes 

universidades pelo mundo, dentre elas as universidades de Harvard, Cambridge e Oxford. Trata-

se do título mais importante que pode ser concedido por uma universidade, e tem como objetivo 

condecorar pessoas eminentes que se destacam na área da educação, ciência, pesquisa, artes e 

diversos outros ramos educacionais. Além disso, uma de suas maiores conquistas foi o Prêmio 

de Educação para a Paz, da UNESCO, em 19862.   

Paulo Freire foi autor de dezenas de livros em que discorreu sobre o tema da educação, 

atribuindo a ela diversas concepções. Neste título será feita uma breve exposição sobre algumas 

dessas contribuições para o exercício da educação pela ótica de Paulo Freire. A educação  

é um vocábulo complexo, que induz a múltiplos conceitos, significados e sentidos. 

Para muitos, por exemplo, refere-se ao trabalho desenvolvido no âmbito institucional, 

mais precisamente em escolas, faculdades, universidades e instituições similares, 

reduzindo o conceito ao processo ensino-aprendizagem. Para outros, educação 

relaciona-se ao nível de civilidade, cortesia, urbanidade, bem como à capacidade de 

socialização manifesta por determinado indivíduo (ECCO; NOGARO, 2015, p. 

3524/3525)   

Para Paulo Freire, a educação também possui vários significados, dentre eles, 

destacamos a relação da educação com a liberdade, a mudança, a humanização e a política. De 

acordo com seu pensamento, educação e conscientização jamais se separam. A educação ajuda 

o homem a ver a própria realidade com um olhar crítico. A partir disso, torna-se possível refletir 

em atitudes que modifiquem a própria vida para melhor.   

Ainda, a conscientização gerada pela educação permite que as pessoas consigam dar 

seus próprios passos, sem que seja necessário ir em busca de opiniões alheias. Em outras 

palavras, a educação forma homens livres. De acordo com Paulo Freire,  

toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, uma ação. Captado um desafio, 

compreendido, admitidas as hipóteses de resposta, o homem age. A natureza da ação 

corresponde à natureza da compreensão. Se a compreensão é crítica ou 

preponderantemente crítica, a ação também o será. (FREIRE, 1967, p. 105-106)  

 
2 Disponível em: https://www.ebiografia.com/paulo_freire/. Acesso em: 08 ago 2021. 
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A educação faz com que o homem seja capaz de organizar seus próprios pensamentos e 

refletir de maneira mais clara e séria. Os pensamentos ingênuos e imaturos são substituídos por 

pensamentos mais críticos, reflexivos, minuciosamente embasados, permitindo enxergar a 

realidade por diversos pontos de vista e diferentes percepções. A realidade passa a ser 

vislumbrada por uma outra ótica.  

Outra concepção dada por Paulo Freire à educação é a sua capacidade de promover a 

mudança nos indivíduos. O homem nasce como um cristal bruto, e a educação é capaz de 

modificá-lo, dando a ele uma forma. Quanto mais educação é adquirida pelo ser humano, mais 

ele se modifica, e mais ele é lapidado.  

Por outro lado, Paulo Freire reconhece que o ser humano não sabe nada de maneira 

absoluta. Estará sempre em busca de mais conhecimento. Mesmo que tenha muita compreensão 

em uma determinada área, certamente é ignorante em outra. (FREIRE, 2013, p. 24).  

Por essa razão, Freire defende que o professor não pode se colocar em uma posição 

superior à dos seus alunos, afinal, todos temos o que aprender uns com os outros. O educador 

não pode ver seus educandos como um grupo de ignorantes, “mas sim na posição humilde 

daquele que comunica um saber relativo a outros que possuem outro saber relativo” (FREIRE, 

2013, p. 25).  

Além da modificação que a educação promove no próprio homem, fazendo com que 

adquira uma forma e deixe de ser um material bruto, ela também permite que o homem reflita 

e aja com o intuito de mudar a sua própria realidade. “Quando o homem compreende sua 

realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções” 

(FREIRE, 2013, p. 27). E é nessa linha que o educador deve instigar os seus educandos. O 

educador, para Paulo Freire, possui o dever de ensinar ao seu aluno a teoria, para que ele mesmo 

possa utilizá-la na prática e torne-se capaz de “caminhar com as próprias pernas”.  

Todo ser humano nasce com um ímpeto criador, e cabe ao educador dar ao educando 

ferramentas para que ele desenvolva essa característica da sua própria maneira. Se a educação 

for dada de maneira engessada, sem que o educando possa usá-la da forma que achar mais 

adequada, estar-se-ia diante de uma negação da educação, pois “um educador que restringe os 

educandos a um plano pessoal impede-os de criar” (FREIRE, 2013).  
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Nesta seara, entra o que Paulo Freire chama de “consciência bancária”. A educação na 

América Latina, pode ser considerada vertical. Dessa forma, o educador se acha um ser superior 

que passa informações a seres ignorantes. Em outras palavras, o educador vê os seus educandos 

como um banco de dados, e que nele pode depositar toda a informação que achar necessária, 

sem se importar com a forma na qual aquela informação está sendo transmitida. Assim, o 

homem perde o seu poder de criar, porque dessa forma o educador não está passando 

informações para que o educando possa usá-las da sua forma, mas sim usando o homem como 

um banco de dados.  

O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem transformar a 

realidade se faz cada vez mais urgente. Na medida em que os homens, dentro de sua 

sociedade, vão respondendo aos desafios do mundo, vão temporalizando os espaços 

geográficos e vão fazendo história pela sua própria atividade criadora (FREIRE, 2013, 

p. 29). 

         O ato de educar, na visão de Paulo Freire, também tem íntima relação com a humanização. 

Como o ser humano nasce incompleto, durante a sua vida é comum que busque a educação 

como forma de se estruturarem, transformarem, complementarem-se como pessoas.  

A educação acaba se tornando, portanto, uma forma de se promover a dignidade da pessoa.  

Indubitavelmente, pensar, refletir a respeito da educação, consiste em pensar, refletir 

o ser humano. E nesta premissa está inserida a concepção de educar que, em síntese, 

é, também, promover, nos sujeitos, a capacidade de interpretação dos diferentes 

contextos em que estão inseridos, bem como, qualificá-los e “instrumentalizá-los” 

para a ação, nesses contextos, objetivando superações, transformações. (ECCO; 

NOGARO, 2015, p. 3530)   

Por tudo isso, tendo em vista que a educação gera no indivíduo um senso crítico capaz 

de promover uma reflexão organizada sobre sua realidade, a educação também tem fortes 

impactos na política. A escola é, portanto, um espaço adequado para elevação da consciência 

crítica dos educandos em busca de torná-los mais preparados para refletir sobre o melhor para 

sua sociedade. Idanir Ecco e Arnaldo Nogaro, em sua obra “a educação em Paulo Freire como 

processo de humanização” afirmam que o “espaço escolar formal como lócus de formação 

político-pedagógica, que, por meio da ação docente, pode contribuir para a elevação da 

consciência crítica dos educandos” (2015, p. 6639).  

A educação também é, portanto, uma prática política, o que não deve ser confundido 

com politicidade partidária. Os educadores devem ensinar seus educandos a pensar por si 

mesmos, a serem críticos e colocarem em prática seus valores. O que não pode ocorrer é a 

continuidade de uma educação que não tenha embasamento político, que não forme os 
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estudantes para escolher seus eleitores e participar ativamente da vida política de seu país. “Na 

atual conjuntura política, econômica, social e cultural em que se vive, omitir ou não trabalhar a 

questão da politicidade da prática educativa é, na verdade, como diria Freire, uma opção política 

a favor do status quo.” (ECCO; NOGARO, 2015, p. 6642)   

Paulo Freire foi, ainda, criador do conceito “escola cidadã”, que trata de uma escola que 

tem como objetivo preparar as crianças para se tornarem cidadãs, e usar o conhecimento 

adquirido para tomar decisões em sua vida particular. “É uma escola que vive a experiência 

tensa da democracia”3.  

Escola Cidadã é aquela que se assume como um centro de direitos e de deveres. O que 

a caracteriza é a formação para a cidadania. A Escola Cidadã, então, é a escola que 

viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. Ela não pode ser uma 

escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na medida mesma em que se exercita na 

construção da cidadania de quem usa o seu espaço. A Escola Cidadã é uma escola 

coerente com a liberdade. É coerente com o seu discurso formador, libertador. É toda 

escola que, brigando para ser ela mesma, luta para que os educandos educadores 

também sejam eles mesmos. E como ninguém pode ser só, a Escola Cidadã é uma 

escola de comunidade, de companheirismo. É uma escola de produção comum do 

saber e da liberdade. E uma escola que vive a experiência tensa da democracia. 

(FREIRE, 1997, apud GADOTTI, 2000)   

A Escola Cidadã, na perspectiva de Freire, tinha como objetivo a formação da cidadania 

através da maior autonomia às escolas. Cada escola deve ter a sua própria formatação, de acordo 

com a sua realidade. Dessa forma é possível solucionar os problemas sociais de cada localidade, 

pois cada escola sabe de seus problemas concretos. Além disso, a Escola Cidadã possui como 

escopo a preparação da sociedade na defesa de seus direitos, e na luta pela conquista de novos. 

A sociedade deve possuir uma voz ativa na política e no regime democrático.   

Esse conceito também defende a importância da participação do diretor de escola, que 

tem papel crucial na observância das demandas da sua escola, para buscar soluções práticas. 

Preza também pela maior participação de toda a comunidade na estruturação da Escola Cidadã, 

a fim de democratizar a gestão escolar e melhorar a qualidade de ensino. A partir disso, Freire 

defendia a necessidade da instituição de Conselhos de Escola, em que haveria participação de 

todos os segmentos da comunidade escolar: alunos, pais, professores, direção e demais 

funcionários.  

 
3 Entrevista dada por Paulo Freire à TV Educativa do Rio de Janeiro em 19 de março de 1997.  
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Com isso, seria possível estimular o diálogo entre pais e alunos com professores e 

direção, identificar as necessidades dos alunos e seus responsáveis, e criar conjuntamente um 

planejamento comunitário e participativo.  

O objetivo de tudo isso é o surgimento de um aluno com autonomia, curioso, motivado, 

disciplinado, comunicativo, sujeito à sua própria formação, preparado para o trabalho em equipe 

(GADOTTI, p. 09). “A escola deixará de ser ‘lecionadora’ para ser ‘gestora do conhecimento''' 

(DOWBOR, 1998, p. 259, apud GADOTTI, p.09).  

Tudo isso só seria possível através de uma descentralização, permitindo que cada escola 

pudesse escolher o melhor caminho para sua comunidade. Mas esse objetivo encontra 

obstáculos num “sistema de ensino burocrático, lento, preguiçoso, que impede e desestimula a 

inovação” (GADOTTI, p. 09).  

O foco atual deve convergir no sentido de fornecer uma educação que seja capaz de 

desenvolver o senso crítico nos educandos, para que eles possam ir em busca da sua própria 

liberdade, e possam realizar um juízo de valor acerca da sua própria realidade, e agir na medida 

em que for necessária para modificá-la. Para Paulo Freire, uma das formas de se alcançar essas 

medidas, é a modificação do conteúdo programático da educação (FREIRE, 1967, p.107).  

         A partir da mudança do conteúdo programático das escolas, é possível que se alcance as 

concepções atribuídas por Paulo Freire à educação. Formar-se-ão seres humanos mais críticos, 

que tenham capacidade de refletir sobre sua própria realidade, e encontrar alternativas de torná-

la melhor para si mesmo, e para toda a sociedade.  

Sendo assim, buscou-se demonstrar o pensamento do educador Paulo Freire no que 

tange à educação, e que pode contribuir para o reconhecimento de sua importância, e auxiliar 

em sua transformação e acessibilidade para todos e todas sob a ótica do direito à educação.  

1.3 O Projeto de Lei 7.746 de 2010 – contexto histórico e análise  

A educação é uma grande aposta para a formação de cidadãos. Não é à toa que o ensino 

no Brasil é obrigatório dos quatro aos dezessete anos, e que a legislação que trata de educação 

é tão vasta e protetiva4. Não se pode minimizar, portanto, a importância da educação na vida 

 
4 Em outros países do mundo também é perceptível a importância dada à educação. Dos Estados com o maior 

Índice de Desenvolvimento Humano do mundo, encontram-se nos primeiros lugares do ranking a Noruega, a 
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das pessoas e na formação de sua cidadania, e aprender como funciona a máquina estatal, a 

Administração Pública, e que há meios do próprio cidadão acompanhar e participar ativamente 

da vida política do país é extremamente importante para garantir que os direitos atribuídos pela 

Constituição Federal a toda a sociedade sejam observados. A educação política apresenta-se 

como verdadeira forma de consolidação da democracia.  

O exercício da cidadania pressupõe que os cidadãos estejam preparados para praticá-la.  

ao educar um cidadão o Estado o prepara para o conhecimento sobre o mundo natural, 

físico, social, tanto quanto para a tomada de decisões de cunho político, sendo ele, 

dessa maneira, um agente em potencial para a transformação social. (MARINHO; 

DANTAS, 2019, p. 121)   

Com o golpe de 1964, o Poder Executivo começa a perceber a necessidade da exclusão 

de matérias de cunho político no currículo escolar, pois, para a concepção dos novos 

governantes, disciplinas cívicas poderiam desencadear movimentos contra o governo. Por essa 

razão, foram retiradas da grade curricular obrigatória matérias que visavam instruir os alunos 

sobre conceitos elementares da sociedade, como as disciplinas Filosofia e Sociologia. Em 

contrapartida, foram incluídas disciplinas que tinham como objetivo transmitir as ideologias do 

regime antidemocrático, por meio do Decreto Lei 869 de 1968, que incluiu na grade curricular 

obrigatória as discilplinas Organização Social e Política do Brasil e Educação Moral e Cívica.   

Tal fato se notou desde o primeiro discurso do presidente Castelo Branco sobre a 

educação, onde destacou a carga ideológica (atribuindo-a aos professores) contidas 

nas aulas. Segundo o mandatário, estas condutas deveriam cessar, e assim, os jovens 

estudantes “não deveriam por sua vez, se vincular à subversão e à ‘vadiagem onerosa’ 

de falsos movimentos estudantis. Os estudantes precisavam dedicar-se aos estudos, 

deixando a participação política para depois de suas funções (OLIVEIRA, 1982, p. 

120, apud MARINHO; DANTAS, 2019, p. 125). 

Após vinte e um anos de afastamento entre educação e política, a Constituição Federal 

de 1988 continuou mantendo distantes esses dois ramos. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, aprovada em 1996, também não se manifestou sobre a inclusão de 

disciplinas de conteúdo político na grade curricular obrigatória, “enfatizando sua necessidade 

durante o processo educacional transversalmente, e não como disciplina específica” 

(MARINHO; DANTAS, 2019, p.127).  

 
Irlanda e a Suíça. Nesses três países, o ensino obrigatório vai dos seis aos dezesseis anos de idade, e a educação 

recebe um alto investimento da administração pública.  
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Apenas no fim da década dos anos 2000 a temática voltaria a ser incluída na grade 

curricular com a Lei nº 11.684/2008, que incluiu como obrigatórias no ensino médio as matérias 

de Filosofia e Sociologia. Atualmente, a Medida Provisória 746/2016, que foi convertida na Lei 

nº 13.415/2017, excluiu novamente as disciplinas Filosofia e Sociologia como obrigatórias em 

todas as séries do Ensino Médio.   

A Medida Provisória 746 de 2016 foi amplamente criticada, uma vez que a reforma do 

ensino médio já é pauta de diversos projetos de lei no Congresso Nacional, como o Projeto de 

Lei 6840/2013, que estavam sendo discutidas há vários anos. Dessa forma, a edição de uma 

Medida Provisória para ratar sobre o tema causou muita insatisfação entre os idealizadores da 

reforma, uma vez que estavam sendo feitos diversos estudos a fim de encontrar o modelo ideal.   

Além disso, o estudo focado na cidadania já é muito desprezado pela grade curricular 

do ensino médio, e a Lei nº 13.415 de 2017 acaba por excluir as disciplinas Filosofia e 

Sociologia como obrigatórias, o que demonstra um retrocesso ainda maior na luta pela formação 

de cidadãos participativos e engajados politicamente. O foco dessa lei é que a escola direcione 

seus ensinamentos à formação de mão-de-obra, e não cidadãos. De acordo com Italan Carneiro 

(2020, p. 5):  

Na visão dos reformadores, a modernização do currículo do Ensino Médio busca 

alterar o currículo sobrecarregado de disciplinas “desinteressantes” e/ou “inúteis”, 

portanto, pouco atraentes aos jovens. Disciplinas tais quais educação física, arte, 

geografia, história, sociologia e filosofia – todas estas diretamente relacionadas com 

a formação humana dos sujeitos. O foco passa a ser então nas disciplinas que se 

relacionam mais diretamente com os conhecimentos demandados pelo mercado de 

trabalho (português, inglês e matemática), explicitando claramente o caráter tecnicista 

da proposta.  

Essas matérias, apesar de muito importantes para a formação cidadã, não são suficientes 

para construir uma educação para a democracia satisfatória, pois não tratam de assuntos sobre 

a estrutura política do Estado. Isso causa ainda mais inconformidade com a Lei nº 13.415/17, 

tendo em vista que um ensino já insuficiente foi ainda mais reduzido. Essa insuficiência foi 

inclusive, uma das justificativas utilizada pelo deputado federal Ronaldo Caiado (DEM/GO) 

quando propôs o Projeto de Lei 7.746 de 2010.  

O Projeto de Lei 7.746 de 2010 tem como objetivo incluir no currículo obrigatório do 

ensino médio a disciplina Ciência Política, para dispor sobre o ensino de noções técnicas, não 

partidárias. O projeto de lei alteraria a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº  
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9.394 de 1996), incluindo o inciso V ao artigo 36, que contaria com a seguinte redação: “artigo 

36 (...) V – serão incluídas noções técnicas de Ciência Política como disciplina obrigatória no 

ensino médio”.  

De acordo com o projeto de lei, a justificativa para a inclusão da disciplina Ciência 

Política no ensino médio seria:  

Em 2008, foi publicada a Lei n° 11.684, que inclui a Filosofia e a Sociologia como 

disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Contudo, estas matérias 

não abarcam algumas noções imprescindíveis para a compreensão da realidade 

política brasileira presentes na área de estudo da Ciência Política. Portanto, aquela 

decisão legislativa ficou incompleta, pois faltou a área de conhecimento abrangida 

pela Ciência Política imprescindível à formação dos jovens no ensino médio.  
O intuito do projeto é agir no sentido do aperfeiçoamento do processo democrático 

brasileiro. Com a inclusão das matérias apresentadas no Anexo I deste, os eleitores 

estarão mais capacitados para entenderem a realidade política à sua volta. Atualmente 

muitos eleitores votam sem saber a atribuição dos cargos políticos.  (BRASIL, 2010).  

Após o ingresso do Projeto de Lei, este foi encaminhado à Comissão de Educação e 

Cultura. No parecer emitido pela Comissão, o relator Pinto Itamaraty afirmou que “a escola tem 

importante papel na consolidação da democracia neste País, especialmente por meio da 

formação do cidadão consciente e participativo” (BRASIL, 2011). Os assuntos tratados na 

disciplina Ciência Política abrangeram temas relacionados à história do voto no Brasil, 

atribuições dos cargos políticos, diferenças entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, 

entre outros assuntos.   

De acordo com Ronaldo Caiado, a inclusão da matéria Ciência Política tem como escopo 

aperfeiçoar o processo democrático brasileiro. Em seu projeto, afirmou que  

Atualmente muitos eleitores votam sem saber a atribuição dos cargos políticos. Muitos 

brasileiros acreditam que tudo o que acontece no Brasil é fruto do trabalho de uma 

única figura política: o Presidente. É importante que o brasileiro saiba quais as 

atribuições de um Governador, de um Deputado Federal, pois se estes o representam, 

é imprescindível que se saiba em que dimensão da atuação política eles estão. Assim, 

o eleitor terá maior noção da realidade em que está inserido, o que o levaria a um 

maior discernimento para votar (BRASIL, 2010)   

Apesar de, à época, matérias como Filosofia e Sociologia já fazerem parte da grade 

curricular obrigatória do ensino médio, “estas matérias não abarcam algumas noções 

imprescindíveis para a compreensão da realidade política brasileira presentes na área de estudo 

da Ciência Política” (BRASIL, 2010).  

O projeto incluía, portanto, o ensino de conteúdos como (i) o que é política?, (ii) 

representação política, (iii) história do voto no Brasil, (iv) quais as atribuições dos cargos 
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políticos, (v) tripartição dos Poderes, (vi) sistemas políticos que existiram no Brasil ao longo de 

sua história e o sistema atual, (vii) o que quer dizer República Federativa do Brasil e o Pacto 

Federativo, e (viii) história da administração pública no Brasil.  

Conforme rege o procedimento, o PL 7746/2010 foi avaliado pela Comissão de 

Educação e Cultura e pela Comissão de Constituição e Justiça. Ambas as comissões emitiram 

pareceres contrários ao projeto, sob a justificativa de que é competência do Ministério da 

Educação definir as disciplinas obrigatórias do ensino fundamental e médio. Ocorre com 

frequência que projetos de lei de iniciativa de parlamentares sejam considerados 

inconstitucionais por veicularem matérias de competência de órgãos do Poder Executivo.   

Infelizmente, o Projeto de Lei 7746 de 2010 foi arquivado em 2012, sob a justificativa 

de que a definição das matérias obrigatórias da grade curricular do ensino médico é de 

competência exclusiva do Ministério da Educação, sendo necessária a oitiva do Conselho 

Nacional de Educação como órgão consultivo. Não é, portanto, atribuição do Poder Legislativo 

a definição de conteúdos mínimos obrigatórios, nem a criação de disciplinas no currículo 

escolar. Entretanto, Pinto Itamaraty, que à época, era deputado federal e relator da Comissão de 

Educação e Cultura, considerando a importância da inclusão da disciplina Ciência Política na 

grade curricular do ensino médio, sugeriu o encaminhamento da proposta ao Ministério da 

Educação sob a forma de indicação.  

Quando determinada proposição é realizada por meio de Projeto de Lei, significa que 

compete à Casa Parlamentar legislar sobre o assunto veiculado. Já na modalidade Indicação, a 

casa reconhece a sua incompetência para tratar sobre determinado assunto, e, por essa razão, 

sugere ao órgão competente que adote as providências cabíveis. A Indicação foi realizada em 

2012, mas até o momento não houve emissão de parecer pelo Ministério da Educação. Em 

informação prestada pelo assessor de comunicação do Conselho Nacional de Educação, Rafael 

Ortega, à empresa júnior da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 

Jornalismo Júnior, a indicação ainda não havia chegado a esse órgão (2014).   

Até o momento, portanto, não existe previsão da inclusão da disciplina Ciência Política 

na grade curricular obrigatória do ensino médio. É complexo verificar que a necessidade de 

inclusão de assuntos tão importantes para o exercício da democracia, não seja reconhecida por 

aqueles que possuem a competência para incorporá-la no programa de ensino.  
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O estudo da ciência política é de extrema importância para a formação de cidadãos que 

entendam o contexto político que está sendo vivenciado. Os brasileiros, em geral, não se 

importam com assuntos políticos, e isso precisa ser revisto, tendo em vista que as mudanças da 

sociedade vêm da iniciativa do povo. Se a população continuar inerte e indiferente, o contexto 

político atual nunca será modificado, e as classes dominantes continuarão no poder enquanto 

não houver quem questioná-las.  

Na democracia, é necessário que haja preparo para os cidadãos. Num país como o Brasil, 

em que, aos dezesseis anos adolescentes já são considerados aptos para tirarem o título de eleitor 

e votarem em seus representantes políticos, é de se imaginar que já estejam preparados e 

maduros para exercer a cidadania. Contudo, essa não é a realidade do país. O brasileiro não é 

engajado políticamente e não se interessa por esses assuntos. Nas eleições para a Presidência 

em 2016, apenas 78,7% dos eleitores aptos a votar foram às urnas de acordo com dados 

divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral5, o que é muito baixo, considerando que no Brasil 

o voto é obrigatório.   

Sendo assim, é possível perceber que o brasileiro não exerce a sua cidadania de maneira 

plena, pois não é estimulado para tanto. Por outro lado, a escola mostra-se como lócus ideal 

para a formação do senso crítico dos jovens, que se tornarão adultos mais engajados 

politicamente, o que trará bons resultados a longo prazo. Para que isso ocorra, é necessário que 

mudanças sejam feitas, e a inclusão da disciplina Ciência Política na grade curricular obrigatória 

do ensino médio pode ser o primeiro passo.  

   

   

  

  

  

  

  

   

 
5  Disponível em: Https://Www.Tse.Jus.Br/Imprensa/Noticias-Tse/2018/Outubro/Eleicoes-2018-Justica-

EleitoralConclui-Totalizacao-Dos-Votos-Do-Segundo-Turno. Acesso em: 18 set 2021  
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2 O DEBATE DA INSERÇÃO DE CONTEÚDOS DE CIÊNCIA POLÍTICA NA GRADE  

CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO  

2.1 A relevância da familiarização de assuntos políticos entre os jovens nas escolas a partir 

da inserção obrigatória na grade curricular  

A educação se mostra fundamental para a formação de cidadãos familiarizados e 

engajados com o cenário político de sua sociedade. De acordo com Maria Victoria Benevides  

(1996, p. 225), a educação deve ser entendida como “a formação do ser humano para 

desenvolver suas potencialidades de conhecimento, de julgamento e de escolha para viver 

conscientemente em sociedade”.  

 A educação, quando voltada para formar cidadãos, em seus efeitos práticos, funciona para 

originar seres humanos críticos, questionadores e capazes de formar opiniões e tomar decisões 

em prol de sua sociedade, colocando em prática o seu aprendizado. Além disso, também é uma 

forma de conscientizar o povo de que ele é um ser soberano, e que deve controlar a atuação do 

poder estatal, uma vez que o Estado pode ser constrangido judicialmente se não observar, em 

seus atos, a função social e os valores constitucionais (DUARTE, 2004, p. 113 apud JAKIMIU, 

2020, p. 20).  

 Para Paulo Freire, a educação tem o poder de gerar a conscientização dos indivíduos, e 

a partir disso, entusiasmá-los a agir para garantir que mudanças sejam realizadas no cenário em 

que vivem. É, portanto, formadora de um senso crítico. Em suas palavras:  

toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, uma ação. Captado um desafio, 

compreendido, admitidas as hipóteses de resposta, o homem age. A natureza da ação 

corresponde à natureza da compreensão. Se a compreensão é crítica ou 

preponderantemente crítica, a ação também o será.  
(...)  
O que teríamos de fazer, uma sociedade em transição como a nossa, inserida no 

processo de democratização fundamental, com o povo em grande parte emergindo, 

era tentar uma educação que fosse capaz de colaborar com ele na indispensável 

organização reflexiva de seu pensamento. Educação que lhe pusesse à disposição 

meios com os quais fosse capaz de superar a captação mágica ou ingênua de sua 

realidade, por uma dominantemente crítica (FREIRE, 1967, p. 105-106).  

Para que um país consiga formar cidadãos participativos e críticos, a escola é o lócus 

ideal. Para Maria Victoria Benevides,  “a escola continua sendo a única instituição cuja função 

oficial e exclusiva é a educação” (1994). Além disso, apesar de ser uma problemática que não 

será tratada diretamente, a escola é um espaço universal, em que, teoricamente, todos os 
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brasileiros devem frequentar dos quatro aos dezessete anos de idade. A Constituição Federal 

atribui a essa faixa etária o período da educação básica obrigatória, in verbis:  

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:  
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria;  

Se a própria Constituição Federal conceitua que entre os quatro e os dezessete anos de 

idade o Estado é obrigado a garantir a todos a “educação básica”, trata-se, portanto, de uma 

educação que prepare os brasileiros para viver em um Estado Democrático de Direito. Reforça, 

portanto, o argumento de que a escola é o lócus ideal para aprendizado de assuntos políticos 

que permitam a preparação do ser humano para exercício de sua cidadania. Trata-se de um dos 

fundamentos constitucionais previstos no primeiro artigo da Carta Maior:  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos:  
(...)  
I - a cidadania;  

Além da escola, claramente existem outras fontes de informação e estímulos importantes 

para a preparação dos cidadãos, principalmente nos dias atuais, em que a internet permite às 

pessoas um amplo acesso ao conhecimento. Contudo, a escola continua sendo a principal fonte 

de informação aos jovens, e onde são passados valores importantes que muitas vezes não são 

observados na internet, como a importância do respeito às diferenças e às opiniões divergentes. 

De acordo com Maria Victoria Benevides,  

é evidente que existem outros espaços para a educação do cidadão, dos partidos aos 

sindicatos, as associações profissionais, aos movimentos sociais, aos institutos legais 

da democracia direta. Mas a escola não deve substituir a militância, pois forma 

cidadãos ativos e livres (1994)  

Compactuando com esse argumento, o artigo 225 da Constituição Federal dispõe que:  

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

Não resta dúvidas que a educação política é essencial para a consolidação da 

democracia, consequentemente, a conscientização política dos jovens é de suma importância 

para a formação de uma sociedade democrática. Não se pode, portanto, negar o caráter político 

da educação. Entretanto, surge uma dúvida sobre em que momento inserir o ensino desta 

disciplina na grade curricular.   
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O ensino fundamental no Brasil é voltado para a formação do estudante na dominação 

da leitura, da escrita e do cálculo. Trata-se, portanto, da formação de uma base para que, no 

ensino médio, sejam inseridas disciplinas que preparem o jovem para a formação de senso 

crítico. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 1996) faz essa 

previsão em seu artigo 32, inciso I, in verbis:  

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na 

escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação 

básica do cidadão, mediante:  
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

O ensino médio é, portanto, a fase da educação em que o jovem estará sendo preparado 

para o exercício da vida adulta, que são o ingresso no mercado de trabalho, no ensino superior 

e o exercício da cidadania. Dessa forma, parece razoável o ensino médio para o início do contato 

com a disciplina ciências políticas. Prevê o artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional:  

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três 

anos, terá como finalidades:  
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.  

A própria Base Nacional Comum Curricular dispõe que:  

na passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, ocorre não somente uma 

ampliação significativa na capacidade cognitiva dos jovens, como também de seu 

repertório conceitual e de sua capacidade de articular informações e conhecimentos. 

O desenvolvimento das capacidades de observação, memória e abstração permite 

percepções mais acuradas da realidade e raciocínios mais complexos – com base em 

um número maior de variáveis –, além de um domínio maior sobre diferentes 

linguagens, o que favorece os processos de simbolização e de abstração.   
Por esse motivo, dentre outros, os jovens intensificam os questionamentos sobre si 

próprios e sobre o mundo em que vivem, o que lhes possibilita não apenas 

compreender as temáticas e conceitos utilizados, mas também problematizar 

categorias, objetos e processos. Desse modo, podem propor e questionar hipóteses 

sobre as ações dos sujeitos e, também, identificar ambiguidades e contradições 

presentes tanto nas condutas individuais como nos processos e estruturas sociais. 

(BNCC, 2017, p. 547).  
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Além disso, uma das formas mais comuns de exercício da cidadania é o voto. De acordo 

com o artigo 14, §1º, II, c da Constituição Federal “§1º O alistamento eleitoral e o voto são: (...) 

II - facultativos para: (...) c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos”.  

Partindo da premissa de que os jovens maiores de dezesseis e menores de dezoito anos 

já são considerados aptos a votar, ou seja, exercer a sua cidadania e participar da escolha dos 

próximos quatro anos do seu país, estado ou município, mesmo que de forma opcional, há de 

se presumir que esse jovem tem o mínimo de conhecimento crítico para realizar uma decisão 

tão importante para a sociedade e na construção do sujeito social.   

Levando em consideração que o ensino médio é a fase educacional voltada à formação 

do jovem para o exercício da vida adulta e que, em regra, o adolescente ingressa no ensino 

médio aos quinze anos, um ano antes de poder optar pelo alistamento eleitoral, parece-nos uma 

idade razoável para a introdução de disciplinas que visem demonstrar a importância do exercício 

da cidadania, bem como as formas de exercê-la, dentre outros assuntos importantes para a 

formação de senso crítico e capacidade de reflexão do indivíduo.  

Como o voto já é possível desde os dezesseis anos, e se torna obrigatório aos dezoito, é 

de suma importância que antes dos dezesseis anos de idade já haja uma introdução no dia a dia 

do aluno de assuntos relevantes para o exercício da cidadania, para que aos dezesseis ele reflita 

sobre a importância de sua participação nas eleições, e que aos dezoito o jovem já se sinta 

preparado e capacitado para avaliar a melhor alternativa para sua sociedade.  

Nesse sentido, com a inserção da disciplina, é possível familiarizar os jovens com 

assuntos políticos, e mantê-los mais interessados nos acontecimentos do Brasil. Isso 

possibilitaria a reflexão sobre esses eventos, e estimularia a tomada decisões e atitudes para 

mudar o contexto no qual está inserido. Além disso, criando jovens interessados e engajados, a 

tendência é que se tornem adultos com um posicionamento mais ativo, podendo gerar uma 

mudança significativa a longo prazo.   

2.2 Breve análise sobre a participação dos jovens maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos nas eleições e a complexidade da educação para a democracia  

O direito ao voto aos dezesseis anos de idade é uma conquista dos jovens que possui 

origem na Constituição de 1988:  

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:  
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(...)  
II - facultativos para:  
(...)  
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.  

O intuito da instituição do voto facultativo aos adolescentes maiores de dezesseis e 

menores de dezoito anos é justamente a aproximação dos jovens com a política (Tribunal 

Superior Eleitoral, 2013). Contudo, essa não parece ser a realidade atual do Brasil,  tendo em 

vista que a participação do jovem em eleições é muito baixa, o que reforça ainda mais a 

necessidade de inclusão das ciências políticas no ensino médio.  

De acordo com uma estatística realizada pela Folha de São Paulo com base em dados 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), entre as eleições de 1998 e 2018, apenas nas eleições de 2016 houve 

participação dos jovens de 16 e 17 anos em um percentual acima de 35% nas eleições para 

Presidente da República6.  

Gráfico 1 – Proporção de jovens votantes entre 16 e 17 anos de idade nas eleições 

para Presidente da República 

 

   Fonte: Folha de São Paulo.  

A partir da interpretação desses dados, é possível perceber o baixo interesse dos jovens 

brasileiros pela política. Isso demonstra claramente que é necessário haver mudanças no 

quotidiano para que seja estimulada a participação e o engajamento dos jovens no cenário 

político brasileiro.   

 
6  Disponível em: https://www1.Folha.Uol.Com.Br/Poder/2018/07/Proporcao-De-Adolescentes-

EleitoresAumenta-Pela-Primeira-Vez-Desde-2006.Shtml. Acesso em: 13 Ago 2021.  

https://www1.folha.uol.com.br/Poder/2018/07/Proporcao-De-Adolescentes-Eleitores-Aumenta-Pela-Primeira-Vez-Desde-2006.Shtml
https://www1.folha.uol.com.br/Poder/2018/07/Proporcao-De-Adolescentes-Eleitores-Aumenta-Pela-Primeira-Vez-Desde-2006.Shtml
https://www1.folha.uol.com.br/Poder/2018/07/Proporcao-De-Adolescentes-Eleitores-Aumenta-Pela-Primeira-Vez-Desde-2006.Shtml
https://www1.folha.uol.com.br/Poder/2018/07/Proporcao-De-Adolescentes-Eleitores-Aumenta-Pela-Primeira-Vez-Desde-2006.Shtml
https://www1.folha.uol.com.br/Poder/2018/07/Proporcao-De-Adolescentes-Eleitores-Aumenta-Pela-Primeira-Vez-Desde-2006.Shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/Poder/2018/07/Proporcao-De-Adolescentes-Eleitores-Aumenta-Pela-Primeira-Vez-Desde-2006.Shtml
https://www1.folha.uol.com.br/Poder/2018/07/Proporcao-De-Adolescentes-Eleitores-Aumenta-Pela-Primeira-Vez-Desde-2006.Shtml
https://www1.folha.uol.com.br/Poder/2018/07/Proporcao-De-Adolescentes-Eleitores-Aumenta-Pela-Primeira-Vez-Desde-2006.Shtml
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Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Psicologia Política foi responsável 

por entrevistar 50 adolescentes entre 16 e 17 anos, aproximadamente quinze dias antes das 

eleições do ano de 2006, em uma escola pública de Vitória, ES. Essa faixa etária foi escolhida 

justamente por serem as idades do voto facultativo atribuídas pela Constituição Federal.  

Dos entrevistados, apenas 34% possuía título de eleitor. Das justificativas usadas por 

esses alunos para motivar sua vontade de votar, dois se destacaram: exercer a cidadania 

(32,29%)  e a esperança de mudança (47,06%) (BRASIL et al, 2008, p. 85-86).   

 

 

  

Fonte: elaboração própria, a partir de dados fornecidos pela pesquisa “Participação 

política entre adolescentes em situação eleitoral de voto facultativo”. 
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Dos 66% que não possuíam título eleitoral e destacam-se  as afirmativas mais 

constantes: não possuir título de eleitor (27,27%), não terem informações suficientes (18,18%); 

não ser obrigatório (21,21%) (BRASIL et al, 2008, p. 85-86).  

 

Ao serem indagados sobre o que os remetia o conceito de política, percebeu-se que a 

maioria associava a corrupção. O mesmo ocorreu com o conceito da palavra político.  

De acordo com Zaguary (1999), existe uma situação de grande descrédito com relação 

à figura dos políticos e tal situação deve-se a sucessão de escândalos financeiros 

envolvendo pessoas públicas no exercício de funções que carecem de confiabilidade 
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Fonte: elaboração própria, a partir de dados fornecidos pela pesquisa “Participação política 

entre adolescentes em situação eleitoral de voto facultativo”. 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados fornecidos pela pesquisa “Participação política 

entre adolescentes em situação eleitoral de voto facultativo”. 
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e ética, e, conseqüentemente, acabam por desiludir todos aqueles, não se deixam 

passar por cima dos seus princípios morais (BRASIL et al, 2008, p. 88)  

Os conceitos política e político remetem aos adolescentes uma ideia negativa. De acordo 

com o estudo, das únicas vezes em que foram utilizadas palavras positivas para conceituar os 

termos político e política, esses conceitos soavam como uma expectativa, como a palavra 

mudança (BRASIL et al, 2008, p. 89). Essa negatividade atribuída pelos jovens acaba gerando 

um distanciamento entre eles e o cenário político, de modo que seja incomum a vontade dos 

adolescentes em participar do processo eleitoral.  

 Os escândalos políticos, o cenário de corrupção que parece pairar sobre a política 

brasileira e tantos outros acontecimentos geram nos adolescentes um sentimento de impotência. 

A mudança do país parece ser algo tão distante, que os faz perder ainda mais o interesse no 

exercício da cidadania. Muitos deixam de agir por acharem que suas atitudes vão gerar impactos 

irrisórios na sociedade. Dessa forma, cultua-se um hábito de não participação no cenário 

político.   

No tópico anterior, falou-se muito do exercício do voto nos períodos de eleição, pois ele 

é um dos símbolos mais conhecidos e importantes para o Estado Democrático de Direito, afinal, 

é uma forma direta de exercer a democracia. Contudo, é importante frisar que o exercício da 

cidadania não se esgota nas eleições. É necessário acompanhar os políticos em seus pleitos 

eleitorais, fiscalizar a sua atuação, utilizar-se dos benefícios constitucionais para garantir a 

observância de seus direitos, a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, entre outros.  

Em linhas gerais, o voto é apenas uma das formas de exercício da cidadania dada pela 

Constituição Federal aos brasileiros. Existem diversos outros instrumentos que servem de 

controle aos agentes públicos, mas, infelizmente, são pouco conhecidos.  

Além dessa função fiscalizatória, existem diversas outras formas de participação ativa 

do indivíduo na vida política do Estado, como o plebiscito, o referendo, a ação popular, a 

iniciativa popular, o orçamento participativo e diversos outros. Vários desses institutos sequer 

são conhecidos pelos cidadãos brasileiros.   

A democracia tem como princípio maior a soberania popular. Para que o povo exerça 

sua soberania, é indispensável que o Estado forme cidadãos que tenham capacidade de pensar, 

participar da elaboração de políticas públicas, e julgar seus resultados (DEWEY, 1928 apud 
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BENEVIDES, 1994). Sendo assim, é impossível não associar a democracia com a educação 

política do cidadão.  

O problema da atual educação brasileira é que ela não está focada em formar cidadãos, 

mas sim, nas palavras de Anísio Teixeira (1936, apud BENEVIDES, 1996, p. 224), na 

manutenção de uma:  

escola paternalista, destinada a educar os governados, os que iriam obedecer 

e fazer, em oposição aos que iriam mandar e pensar, falhando logo, deste 

modo, ao conceito democrático que devedir orientar, de escola de formação 

do povo, isto é, do soberano, numa democracia.  

Importante abrir um parêntese para contextualizar a evolução da fase da adolescência 

com o passar dos anos. A adolescência é, em verdade, uma experiência do mundo 

contemporâneo. Até o século XIX, ela representava um curto período que servia de elo entre a 

infância e a vida adulta. Logo no início da puberdade os jovens já se casavam e eram 

considerados pela sociedade preparados para exercer a vida adulta (COUTINHO, 2009, p. 

136137).  

A partir do século XX, percebe-se uma mudança nesse cenário. A escolarização se 

tornou mais prolongada, crescendo o período de dependência dos jovens com sua família. Com 

a industrialização, modificou-se também o processo de entrada no mercado de trabalho. Os mais 

pobres saíam da escola e já começavam a trabalhar, enquanto os mais ricos continuavam 

estudando para se especializarem em áreas específicas.  

Nos dias atuais, em pleno século XXI, o cenário não parece ter evoluído tão 

significativamente. A população mais pobre continua com uma educação precária, sem a 

preparação necessária para o exercício de sua cidadania, e após sair da escola, o que é um 

importante marco entre a passagem da adolescência para a vida adulta, não os resta outra opção 

senão a de entrar no mercado de trabalho (LEIDENS; SALVADOR, 2021). Já aqueles com 

melhores condições financeiras, ingressam na faculdade para, aí sim, se especializarem e, com 

um pouco mais de frequência, terem contato com formas de exercício da cidadania 

(CADERNOS P.D.E, 2014).  

Norberto Bobbio aponta em suas obras que houve um verdadeiro fracasso da educação 

para a cidadania. A democracia não foi consolidada, e o súdito não se tornou cidadão, conforme 

era esperado (BOBBIO, 1986 apud BENEVIDES, 1994).  
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Bobbio recorre, ainda, às teses de Stuart Mill para reforçar a necessidade de uma 

educação que forme cidadãos ativos, participantes, capazes de julgar e escolher – 

indispensáveis numa democracia, mas não necessariamente desejados por aqueles 

governantes que preferem confiar na tranquilidade dos cidadãos passivos, sinônimo 

de súditos dóceis ou indiferentes. (BOBBIO, 1986 apud BENEVIDES, 1994).    

Maria Victoria Benevides afirma que a educação para a democracia possui duas 

dimensões. A primeira delas é a formação para os valores republicanos e democráticos. Isso 

torna o cidadão mais consciente de seus direitos e a de seus semelhantes, bem como o torna 

mais apto a exercer a sua soberania enquanto cidadão. “Trata-se, pois, de uma curiosa inversão 

política, como se fosse um paradoxo: nas democracias a educação pública pode ser um processo 

iniciado pelo Estado, mas ela visa a fortalecer o povo perante o Estado, e não o contrário” 

(BENEVIDES, 1994, p. 228).   

Já a segunda dimensão consiste na formação para a tomada de decisões políticas em 

todos os níveis, afinal, os cidadãos devem estar preparados para tomar decisões políticas tanto 

como governante, como quanto governado. É voltada para o exercício da cidadania ativa na 

vida pública, para a formação do senso crítico, da discussão e da argumentação.  

A educação para a democracia não é um propósito de um governo, mas sim do Estado 

Democrático de Direito como um todo. Não é à toa que a Constituição prevê um Plano Nacional 

de Educação, para que a educação alcance todos, indistintamente, pois o objetivo da democracia 

é formar cidadãos conscientes. É certo que a educação no Brasil possui inúmeros problemas 

estruturais, principalmente no que se refere às escolas públicas, cujo ensino é nitidamente 

inferior quando comparado a escolas particulares. Contudo, essa é uma outra problemática que 

não será discutida no presente trabalho.   

São inúmeras fontes que tornam complexa a observância da educação brasileira partir 

para um caminho que claramente não visa formar cidadãos críticos, ativos e participantes. A 

situação é tão preocupante que aqueles que podem optar por ter uma participação mais ativa, 

optam por não fazê-la, pois não acreditam no modelo democrático e em sua própria soberania. 

Se torna cada vez mais visível a necessidade de introdução de uma educação focada em formar 

cidadãos, e não em cultuar súditos desinformados e indiferentes (BOBBIO, 1986, cap. 1 apud 

BENEVIDES, 1994, p. 223).  

Desta forma, resta claro que os jovens brasileiros, em sua maioria, não se interessam por 

assuntos políticos, de modo que o intuito do voto facultativo para adolescentes entre 16 e 17 
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anos não foi alcançada. Sendo assim, é necessário recorrer a outros meios que os estimulem a 

ter uma participação mais ativa politicamente, como a inserção de uma disciplina que tenha 

como intuito familiarizar os jovens com assuntos sobre o Estado, bem como a argumentação, 

no intuito de desenvolver seu senso crítico.  

2.3 Análise do atual sistema de ensino brasileiro e a contribuição para a formação da 

cidadania: um enfoque no ensino médio  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) é a principal 

legislação brasileira sobre o tema educação, após a Constituição Federal. É ela quem organiza 

todo o sistema educacional brasileiro, desde a educação infantil até o ensino médio.   

De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre 

as diretrizes e bases da educação nacional: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar 

sobre: (...) XXIV - diretrizes e bases da educação nacional”.   

Com base nessa competência é que foi promulgada a Lei 9.394 de 1996, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Com a observância dos princípios 

constitucionais, essa legislação regula as regras gerais de todo o ensino básico, que deve ser 

observado em todo país.  

Em seu artigo 35-A, caput, a LDB prevê a edição de um documento que definirá os 

direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Além disso, prevê quatro áreas de conhecimento que devem estar presentes nas três 

fases da educação básica:  

Art. 35-A.  A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de 

aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de 

Educação, nas seguintes áreas do conhecimento:                 
I - linguagens e suas tecnologias;                 
II - matemática e suas tecnologias;               
III - ciências da natureza e suas tecnologias;                
IV - ciências humanas e sociais aplicadas.   

 A Base Nacional Comum Curricular é um documento que prevê os direitos dos alunos 

da educação básica no Brasil, além de definir os assuntos essenciais a serem lecionados em sala 

de aula, a fim de que haja uma universalização do ensino médio no Brasil. Prevê também dez 

competências gerais que devem ser observadas pelas instituições de ensino no momento de 

construírem as ementas das disciplinas. São essas competências:  

1. Conhecimento  
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2. Pensamento científico, crítico e criativo  

3. Repertório cultural  

4. Comunicação  

5. Cultura digital  

6. Trabalho e projeto de vida  

7. Argumentação  

8. Autoconhecimento e autocuidado  

9. Empatia e cooperação  

10. Responsabilidade e cidadania  

A importância desse documento está em determinar conteúdos mínimos da educação, 

que devem ser observados em todo o país, a fim de garantir uma educação uniforme e 

universalizada entre as regiões.  

  No que se refere ao ensino médio, é importante destacar que a Base Nacional Comum  

Curricular organiza a educação em quatro áreas do conhecimento, conforme determina o artigo 

35-A, caput da LDB. Cada uma dessas áreas possui suas competências específicas estipuladas 

pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que devem ser desenvolvidas ao longo dos 

três anos do ensino médio.  

Figura 1 – Competências gerais da educação básica no ensino médio 

  

Fonte: Base Nacional Comum Curricular.  
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Além disso, cada uma dessas quatro áreas de conhecimento deve observar não só as 

competências gerais, mas também as competências específicas de cada área. E para “assegurar 

o desenvolvimento das competências específicas de área, a cada uma delas é relacionado um 

conjunto de habilidades” (BNCC, 2017, p. 33).  

As competências específicas de cada área têm como escopo auxiliar os estabelecimentos 

de ensino a construir os itinerários relativos a cada uma dessas áreas (BNCC, 2017, p. 469), e a 

cada uma dessas competências são relacionadas habilidades a serem desenvolvidas 

conjuntamente.  

A Base Nacional Comum Curricular não tem como objetivo criar todo o currículo de 

cada uma das disciplinas das áreas do conhecimento, pois cada sistema de ensino deve construir 

a sua própria ementa disciplinar, “considerando as características de sua região, as culturas 

locais, as necessidades de formação e as demandas e aspirações dos estudantes” (BNCC, 2017,  

p.471). São dadas, portanto, instruções para que cada escola possa construir seus currículos e 

suas propostas pedagógicas. “Cabe aos sistemas e às escolas adotar a organização curricular 

que melhor responda aos seus contextos e suas condições: áreas, interáreas, componentes, 

projetos, centros de interesse etc” (BNCC, 2017,  p. 471).   

Cada estabelecimento escolar, portanto, observadas as competências gerais e específicas 

de cada área do conhecimento, pode diversificar o currículo da educação básica com base em 

suas próprias características locais. É o que dispõe o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da  

Educação Nacional, in verbis,   

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos.   

Das áreas do conhecimento previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

a Base Nacional Comum Curricular dispõe que as ciências humanas e sociais aplicadas 

“concentram-se na análise e na avaliação das relações sociais, dos modelos econômicos, dos 

processos políticos e das diversas culturas” (BNCC, 2017, p. 471).  

Formada atualmente pelas disciplinas Filosofia, Geografia, História e Sociologia, as 

ciências humanas e sociais aplicadas propõem “a ampliação e o aprofundamento das 

aprendizagens essenciais desenvolvidas até o 9º ano do Ensino Fundamental, sempre orientada 

para uma educação ética” (BNCC, 2017, 547). De acordo com a Base Nacional Comum 
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Curricular, essa área do conhecimento também tem como objetivo fazer o jovem aprender a 

indagar e desenvolver o protagonismo juvenil.   

A pergunta bem elaborada e a dúvida sistemática contribuem igualmente para a 

construção e apreciação de juízos sobre a conduta humana, passível de diferentes 

qualificações. Elas também colaboram para o desenvolvimento da autonomia dos 

sujeitos diante de suas tomadas de decisão na vida cotidiana, na sociedade em que 

vivem e no mundo no qual estão inseridos. (BNCC, 2017, p. 549).  

  Importante destacar que, recentemente, o ensino médio foi reformulado no Brasil por 

meio de Medida Provisória nº 746 de 2016, posteriormente convertida na Lei nº 13.415 de 2017.  

A reforma do ensino médio já era um assunto bastante recorrente entre os educadores, 

tendo em vista o intenso avanço e as mudanças da sociedade nos últimos anos. Isso se justifica 

porque a atual formulação do ensino médio não tem acompanhado todas as demandas que 

surgiram nos últimos anos, o que acabou acumulando com outras demandas já antigas, como é 

a questão da educação para a democracia, que ainda é um problema no Brasil.  

 Em 2012, iniciou-se na Câmara dos Deputados estudos destinados à reformulação do 

ensino médio, que deram origem ao Projeto de Lei nº 6.840 de 2013. Este projeto, que ainda 

está em tramitação, foi atropelado pela edição da Medida Provisória nº 746 de 2016, que trouxe 

diversas modificações no atual ensino médio, com alterações na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional.  

 Uma das grandes críticas a essa Medida Provisória foi o fato de já estar sendo 

amplamente estudada e discutida uma reforma no ensino médio quando a mesma veio à tona 

trazendo fortes impactos no sistema educacional. O Poder Executivo se valeu de uma medida 

de caráter urgente para trazer mudanças tão impactantes sobre um assunto que já estava sendo 

tratado pelo Poder Legislativo. Dentre as mudanças trazidas pela Lei nº 13.415/2017, destacase 

o aumento gradual da carga horária do ensino médio de mil e duzentas para mil e oitocentas, 

estabelecendo um ensino integral; o aumento da oferta de cursos de ensino técnico 

profissionalizante; maior ênfase ao aprofundamento nas disciplinas português e matemática, 

entre outros.   

Para o presente estudo, a mudança mais relevante da Medida Provisória nº 746 foi a 

retirada da disciplina sociologia da grade curricular obrigatória do ensino médio. Essa 

disposição recebeu tantas críticas7 que, ao ser convertida em lei, a Câmara dos Deputados optou 

 
7 Algumas das críticas recebidas pela Medida Provisória foi a utilização de uma medida legislativa de caráter 

urgente para tratar de um assunto tão importante, que já vinha sendo amplamente discutido em outros projetos de 

lei. Além disso, a reforma do ensino médio promovida pela MP 746 de 2016 afastou o conceito de formação 
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por alterá-la, restituindo a sociologia como componente obrigatório da Base Nacional Comum 

Curricular.  

É perceptível a importância dada por essa reforma do ensino médio à formação técnica 

em detrimento da formação cidadã. Ao que tudo indica, a preocupação atual dos legisladores é 

com a formação dos indivíduos para o ingresso no mercado de trabalho, e não para a formação 

de cidadãos críticos, ativos e participativos. Os alunos são vistos como “‘trabalhadores de 

macacão’ em potencial, em referências aos jovens que não darão continuidade aos estudos e 

serão mão-de-obra imediata para o mercado” (CASAGRANDE; ALONSO; SILVA, 2019, p. 

412). Neste sentido:   

A educação democrática não pode funcionar como um sistema de dominação de classe 

ou de partido no poder, como no caso dos regimes fascista ou comunista. (...) a 

educação deveria visar a formação de cidadãos participantes, mas não ‘partidários’; e 

a função educacional do Estado nunca deveria ser de dominação, mas de direção 

(AZEVEDO, 1964, p. 274 apud BENEVIDES, 1994, p. 228).   

Nesse sentido, a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

e a própria CNBB determinam que a educação tem como um de seus objetivos a preparação 

básica para o exercício da cidadania. A disciplina sociologia desenvolve um papel 

importantíssimo nessa formação, possibilitando a compreensão da sociedade e a formação de 

um senso crítico (NETO, 2012, p.2). Contudo, ela não vem se mostrando suficiente para 

consolidar essa última etapa da educação básica, sendo necessária a introdução de matérias que 

complementem o seu objetivo.   

É muito comum que as pessoas confundam as áreas sociologia com a ciência política. 

Em verdade, ambas as disciplinas têm como objeto o estudo de comportamentos da sociedade, 

contudo, com abordagens, matrizes e teóricos sociais diferentes.   

A tabela a seguir foi elaborada com base nas propostas curriculares da disciplina 

sociologia no ensino médio da maioria dos estados brasileiros, com exceção dos currículos de 

Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte e Pará, pois não estavam disponíveis na internet 

 
educacional cidadã, retirando matérias importantes para a formação da cidadania dos jovens, e dando um enfoque 

desproporcional a disciplinas cujo principal objetivo é a preparação dos adolescentes para o ingresso no mercado 

de trabalho, gerando a profissionalização precoce dos jovens pobres, tendo em vista que os adolescentes com 

melhores condições, em regra, continuam seus estudos para aperfeiçoar a sua mão-de-obra (CASAGRANDE; 

ALONSO; SILVA, 2019, p. 412).  
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quando os dados foram coletados (2017). Ela demonstra que diversos temas das ciências 

políticas já são abordados no ensino médio pela disciplina da sociologia.   

Tabela 1 - Frequência dos temas de Ciência Política nas propostas curriculares estaduais de 

Sociologia para três séries/anos do Ensino Médio no Brasil. 

  

Fonte: DAS NEVES BODART, Cristiano; LOPES, Gleison Maia. A Ciência Política nas Propostas Curriculares 

Estaduais de Sociologia para o Ensino Médio. Cadernos da Associação Brasileira de Ensino de Ciências 

Sociais, v. 1, n. 1, p. 131-152, 2017.  

 

Nesta tabela podemos verificar a recorrência de assuntos como “cidadania”, 

“democracia”, “eleições/voto”, “esferas de participação política”, “Estado” e outros temas que 

são comuns à grande maioria das disciplinas das ciências sociais. Isso não significa que os 

objetos de estudo sejam os mesmos, porque suas abordagens podem variar e são peculiares ao 

objetivo de cada área do conhecimento.  

A sociologia é uma disciplina que traz diversos assuntos importantes para a sociedade 

sem, contudo, vinculá-los com o ordenamento jurídico brasileiro atual. Como prevê o próprio 

BNCC, o estudo da sociologia deve girar em torno das teorias sobre o Estado, a origem do 

pensamento filosófico, o estudo da pólis da Grécia Antiga, os conflitos planetários ao longo do 

desenvolvimento da sociedade, discussões sobre as formas de organização do Estado, de 

governo e do poder (BNCC, 2017, p. 556). Trata-se de assuntos propedêuticos, que servem de 

introdução para as matérias tratadas na disciplina Ciência Política, mas que por si só não são 
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abordados em conjunto com a Constituição Federal. “Tratar de temas da Ciência Política não é 

de exclusividade do professor de Sociologia, porém essa disciplina é, no Brasil, o lócus de 

temas, conceitos e autores dessa área de conhecimento, assim como da Antropologia” 

(BODART; LOPES, 2017, p. 141).  

  Além disso, não é possível crer que o aluno que tem apenas uma aula de sociologia por 

semana saia do ensino médio plenamente preparado para exercer a cidadania, enquanto são 

dadas cinco aulas semanais de matemática, quatro de química, quatro de física e quatro aulas 

distribuídas entre português, redação e literatura, quando postos em comparação.  

De acordo com Cristiano Bodart8 e Gleison Lopes9 (2017, p. 138):  

É sabido que temáticas comuns à Ciência Política também são contempladas nas aulas 

de Geografia e História, contudo os métodos de abordagem comumente adotados nas 

referidas disciplinas são ainda mais distantes daqueles próprios da “ciência do poder”. 

(...) O problema se agrava com o fato de que a Ciência Política se efetiva sob a égide 

“Sociologia”, dividindo espaço escasso [geralmente de uma aula semanal] com a 

Sociologia e a Antropologia.  

Nesse sentido, ressalta-se que o estudante brasileiro termina o ensino médio sem ter lido 

a sua Constituição, sem saber quais são seus direitos fundamentais – fora aqueles que já são 

conhecidos pelo senso comum por estarem amplamente divulgados pelos meios de acesso à 

informação e comunicação –, sem saber quais são os remédios constitucionais que podem ser 

utilizados na defesa de seus direitos, e diversos outros assuntos importantíssimos para que o 

cidadão possa defender a sua extensa gama de direitos e fiscalizar ativamente os atos dos 

agentes públicos em exercício. A própria Base Nacional Comum Curricular (2017, p. 463) 

dispõe que:  

cabe às escolas de Ensino Médio contribuir para a formação de jovens críticos e 

autônomos, entendendo a crítica como a compreensão informada dos fenômenos 

naturais e culturais, e a autonomia como a capacidade de tomar decisões 

fundamentadas e responsáveis.   

Contudo, esse objetivo não tem sido alcançado. Os jovens brasileiros e a população, em 

geral, não participam ativamente do mundo político. De acordo com Paulo Freire (1967, p.107), 

“como realizar esta educação? Como proporcionar ao homem meios de superar suas atitudes, 

 
8 Doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP). Professor da Universidade Federal de Alagoas 

(Ufal) vinculado ao Centro de Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia dessa mesma instituição.  

E-mail: cristianobodart@hotmail.com   
9 Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceara (UFC). Professor do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia do Maranhão - IFMA.  
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mágicas ou ingênuas, diante de sua realidade? (...) na modificação do conteúdo programático 

da educação”. Resta cristalino, portanto, que a educação do ensino médio brasileiro, no geral, 

não está correspondendo às expectativas no que se refere à formação de cidadãos. Partindo 

dessa premissa, está claro que mudanças devem ser realizadas para que haja uma transformação 

desse cenário.  

  Dessa forma, conclui-se que a atual grade curricular obrigatória do ensino médio não 

está focada em transformar os jovens em cidadãos ativos e participativos, mas sim em 

preparálos precocemente para o seu ingresso no mercado de trabalho. Para mudar esse contexto, 

a inserção da disciplina Ciência Política na grade curricular do ensino médio, em conjunto com 

a Sociologia e a Antropologia poderão contribuir para a melhor compreensão da sociedade e o 

desenvolvimento do senso crítico entre os adolescentes, possibilitando perspectivas de mudança 

do cenário brasileiro no que se refere à participação e engajamento social e político da 

população.  

2.4 Uma análise comparada: o sistema europeu de educação para a cidadania e o exemplo 

da Noruega - resultados relevantes para pensar no Brasil  

Com o tempo, o conceito de cidadania se tornou complexo. De acordo com Maria 

Fernanda Gouveia (CARMO, 2014 apud GOUVEIA, 2018):  

O conjunto de direitos e deveres a que se refere deixou de depender de um mero 

consenso local para passar a uma dimensão globalizada. A organização política das 

sociedades é mais complexa, em função dos vários níveis que a integram.  
Neste quadro de complexidade, o papel de cidadão torna-se mais exigente, já que não 

basta referenciar-se ao seu país, muito menos à sua comunidade local.  

Na Europa, a educação para a cidadania varia muito de país para país, apesar de todos 

entenderem a importância dessa base educacional. Contudo, o que prevalece em todo o 

continente é o reconhecimento de que sua principal finalidade é assegurar a participação dos 

jovens, a formação de cidadãos ativos, que contribuam para o desenvolvimento da sociedade 

em que vivem (RELATÓRIO EURYDICE, 2012, p. 17). 

Em todo o continente é possível observar a inclusão desses conteúdos na grade 

curricular. Os dados que demonstram essa presença foram colhidos do Relatório Eurydice, 

criado em 1980 pela Comissão Europeia e por seus Estados membros para difundir informações 
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sobre a educação para a cidadania de quarenta e dois sistemas educativos da Europa10. Esses 

dados são atualizados de tempos em tempos, tendo seu último relatório sido publicado em 2017.   

  De acordo com o Relatório Eurydice, a educação para a cidadania pode ser integrada no 

currículo dos países europeus de três diferentes formas: (i) como disciplina autônoma, (ii) como 

temática integrada ou (iii) como estatuto transversal ao currículo. Na maioria dos sistemas de 

ensino, são adotados mais de um desses tipos de integralização dos conteúdos para a formação 

de cidadania (RELATÓRIO EURYDICE, 2017, p. 29). Os conteúdos lecionados mais comuns 

são a compreensão do sistema sociopolítico do país, direitos humanos, valores democráticos, 

equidade e justiça. De acordo com o Relatório (2017):   

A educação para a cidadania, em especial, está a transformar-se num tema chave em 

diversos sistemas educativos, na medida em que visa ajudar os jovens a tornarem-se 

cidadãos ativos, informados e responsáveis, com motivação e capacidade para assumir 

responsabilidades por si próprios e pelas suas comunidades e contribuir para o 

processo político.  

  Em geral, na maioria dos países a educação para a cidadania é integrada ao currículo em 

todos os níveis de ensino, através de uma das três formas citadas anteriormente. Em alguns 

casos específicos, os conteúdos importantes para a cidadania são incorporados nos valores 

gerais do sistema educacional, sem exigir matéria específica para tanto, como é o caso da 

Bélgica e da Inglaterra (RELATÓRIO EURYDICE, 2017, p. 30).  

Nas disciplinas autônomas, como o próprio nome sugere, a educação para a cidadania é 

integrada a uma matéria específica, que pode ser lecionada em todos os níveis de educação, a 

depender do país. Dos quarenta e dois sistemas de ensino que formam o Relatório Eurydice, 

vinte deles optam pela inclusão de matéria específica para lecionar sobre esses temas, como 

Noruega, Espanha, Países Baixos e Finlândia (RELATÓRIO EURYDICE, 2017, p. 30). 

 

Figura 2 – Educação para a cidadania ministrada como disciplina autônoma nos 

currículos nacionais 

 
10  Disponível em: https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/6b50c5b0-d651-11e7-a506-

01aa75ed71a1. Acesso em: 29 ago 2021. 
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Fonte: Eurydice  

A educação para a cidadania também pode se dar de maneira integrada a outras 

disciplinas. Na maior parte dos países europeus esse sistema integrado é adotado em várias 

matérias, independentemente de haver ou não disciplina específica para tanto. Os conteúdos 

lecionados em uma disciplina autônoma ou em disciplinas integradas não difere muito. A 

diferença está na forma de abordagem (RELATÓRIO EURYDICE, 2017, p. 30). De acordo 

com o Relatório Eurydice (2017, p. 29), na educação integrada em outras disciplinas “os 

objetivos, conteúdos ou resultados de aprendizagem de educação para a cidadania incorporam-

se no currículo de disciplinas ou áreas de aprendizagem mais amplas, frequentemente ligadas 

às humanidades/ciências sociais”.   

 Já a dimensão transversal ao currículo ocorre quando os assuntos de educação para a 

cidadania são combinados a outras abordagens disciplinares (RELATÓRIO EURYDICE, 2017, 

p. 30). Dessa forma, todos os professores possuem a responsabilidade de partilhar informações 

sobre educação para a cidadania. “Em certa medida, todos os países atribuem um estatuto 

transcurricular à educação para a cidadania” (RELATÓRIO EURYDICE, 2012), conforme 

figura a seguir.  

Figura 3 – Educação para a cidadania ministrada de maneira transversal nos currículos 

nacionais 
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Fonte: Eurydice.  

De todos os países europeus que fizeram parte deste estudo, destacam-se os resultados 

obtidos pela Noruega, que optou por incluir em seu currículo os conteúdos relativos à educação 

para a cidadania (RELATÓRIO EURYDICE, 2012, p. 19-20). Sabe-se que a Noruega é um país 

extremamente diferente do Brasil em diversos aspectos (cultura, política, história, densidade 

populacional, entre outros), contudo, este estudo mostra-se relevante, tendo em vista os números 

noruegueses em relação à participação política, cultura política, desenvolvimento político, entre 

outros.  

A Noruega é considerada, atualmente, a maior democracia do mundo de acordo com o 

“The Economist Intelligence Unit” (EIU), uma frente de pesquisa realizada pela revista 

britânica “The Economist” em 2019 e publicada em 202011. Sendo assim, mostra-se razoável 

estudar e analisar as formas que este país se utilizou para pensar, a fim de analisar uma possível 

“importação” de ideias a serem aplicadas no Brasil, de acordo com nossas características 

estruturais.  

Na Noruega, o estudo básico obrigatório possui duração de dez anos, e vai dos 6 aos 16 

anos de idade.  Seu sistema educacional, assim como no Brasil, é dividido em três partes. Na 

Noruega, recebem a seguinte denominação: “Barneskole”, que equivale ao ensino fundamental 

brasileiro, obrigatório para as crianças entre 6 e 13 anos; o ensino secundário inferior, que 

 
11 Disponível em: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/. Acesso em: 02 set 2021. 
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recebe o nome de “Ungdomsskole”, e é obrigatório para jovens entre 13 e 16 anos. Por fim, há 

o ensino secundário superior, denominado “Videregaende Skole”, que é opcional aos jovens 

entre 16 e 18 anos. Apesar de opcional, a maior parte dos noruegueses realizam essa etapa do 

ensino, pois a oferta de trabalho é pouca para os jovens dessa faixa etária12.  

Assim como no Brasil, na Noruega existe um currículo básico de ensino, que tem como 

objetivo a promoção de uma educação universalizada. Esse propósito se torna possível tendo 

em vista que, neste país, o ensino é predominantemente público (93% das escolas são públicas) 

e gratuito em todos os níveis de educação13 . Além disso, mais de 95% dos alunos estão 

matriculados regularmente (MOLLER; SKEDSMO, 2015, p. 782). Ao contrário do que ocorre 

no Brasil, onde as escolas públicas são popularmente conhecidas por prestarem um ensino de 

má qualidade. Dessa forma, na Noruega, a educação consegue atingir o princípio da 

universalidade com mais precisão do que no Brasil.  

Diferente do que ocorre no Brasil, na Noruega, a maioria das escolas oferece apenas um 

nível da educação básica. Isso acaba facilitando a educação, tendo em vista que cada escola 

foca em apenas um grau de ensino, o que possibilita o controle dos alunos e de suas demandas 

básicas, corroborando também para a solução dos problemas internos. No Brasil, é comum que 

as escolas, tanto públicas quanto privadas, aglomerem pelo menos o ensino fundamental e o 

ensino médio no mesmo espaço físico.  

Outra diferença importante da educação básica na Noruega é que no ensino fundamental, 

que vai dos 6 aos 13 anos de idade, não são atribuídas notas aos alunos. O professor analisa o 

desempenho dos estudantes e desenvolve comentários, que são apresentados aos responsáveis14.  

No ensino secundário inferior, os professores começam a atribuir notas aos alunos, pois 

elas definirão o ingresso dos alunos no ensino secundário superior 15 . Além disso, uma 

importante diferença entre o ensino norueguês e o brasileiro é que, nessa fase, são colocadas à 

disposição dos alunos disciplinas eletivas, o que não é comum nas escolas brasileiras. Essa 

especificidade possibilita que os alunos tenham contato com disciplinas que não são 

 
12 Disponível em: https://dunapress.org/2020/08/06/como-e-o-sistema-educacional-da-noruega/. Acesso em: 02 

set 2021. 
13  Disponível em: https://institutokailua.com/blog/a-educacao-e-a-chave-do-desenvolvimento-dos-paises-

nordicos/. Acesso em: 02 set 2021. 
14 Disponível em: https://dunapress.org/2020/08/06/como-e-o-sistema-educacional-da-noruega/. Acesso em: 02 

set 2021. 
15 Disponível em: https://dunapress.org/2020/08/06/como-e-o-sistema-educacional-da-noruega/. Acesso em: 02 

set 2021. 



53  

  

obrigatórias, mas que despertem a curiosidade do aluno, trazendo ao ensino básico maior 

proximidade com os estudantes.  

Em seu sistema de ensino, a Noruega conta com disciplinas autônomas para a educação 

para a cidadania, que se assemelham à disciplina Ciências Sociais. Até o ano letivo de 

2012/2013, essa disciplina recebia o nome de “trabalho no âmbito do conselho de alunos”. 

Após, essa cadeira foi retirada da grade curricular e o assunto passou a ser lecionado pela 

disciplina “Estudos Sociais”. Além disso, outras duas disciplinas opcionais são colocadas à 

disposição dos alunos no nível de ensino secundário inferior e superior. São elas: “democracia 

em exercício” e “política: o indivíduo e a sociedade” (RELATÓRIO EURYDICE, 2017, p. 34). 

Além das disciplinas autônomas dispostas no currículo, a Noruega também inclui em outras 

disciplinas o estudo da educação para a cidadania de maneira transversal (RELATÓRIO 

EURYDICE, 2012, p. 22).  

Importante frisar que a educação norueguesa tem uma forte tradição ideológica de 

enfatizar o papel das instituições educacionais na criação da sociedade civil. Além de preparar 

as crianças para se tornarem funcionários capazes, as escolas devem prepará-las para 

desempenhar papeis construtivos em uma sociedade democrática. Isso implica que uma das 

principais responsabilidades do diretor da escola, dos professores e de todos aqueles que 

trabalham nas escolas é enfocar a promoção da equidade e justiça social na escola, bem como 

na comunidade mais ampla (MØLLER, 2006 apud MOLLER; SKEDSMO, 2015).  

Os números noruegueses em relação à educação para a cidadania são excepcionais. A 

participação política da população é alta, e a cultura política de seus cidadãos também se mostra 

presente16. Apesar do Brasil ser um país muito diferente da Noruega em diversos aspectos, e 

para chegar perto de seus resultados seria necessária uma mudança em todo o sistema político, 

econômico, educacional e social brasileiro, nada impede que algumas medidas que estão 

mostrando resultado naquele país sejam aplicadas no Brasil com o intuito de dar início a uma 

transformação do atual contexto.  

Na Noruega, é possível verificar uma educação pública de qualidade, enquanto no Brasil 

o ensino público encontra-se sucateado. Contudo, a inclusão de uma disciplina focada na 

formação de cidadania de seus alunos pode mostrar resultados. Dessa forma, apesar de haver 

outras inúmeras diferenças entre os sistemas educacionais desses dois países, é possível pensar 

na implementação de algumas medidas que foram adotadas pela Noruega e que trouxeram 

 
16 Disponível em: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/. Acesso em: 2 set 2021. 
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resultados para a sua sociedade, sem deixar de levar em consideração outras medidas que devem 

ser paralelamente adotadas para melhorar a educação básica brasileira.  

É marcante a importância dada pela Noruega às disciplinas que tratam de assuntos 

focados na educação para a cidadania, e os reflexos disso são consideráveis. A população é 

muito engajada politicamente e possui uma consciência política elevada17.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
17 Disponível em: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/. Acesso em: 2 set 2021. 
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3 CULTURA POLÍTICA NO BRASIL E OS ESPAÇOS DE ESTÍMULO PARA 

ADOLESCENTES   

3.1 Cultura política no Brasil: análise sobre o contexto atual  

Conceituar o termo cultura é algo difícil até mesmo para os antropólogos. Destaca-se a 

definição de cultura de Edward Tylor, trazida em 1871 em seu livro “Primitive Culture”, que 

afirma que “cultura é o complexo no qual estão incluídos conhecimentos, crenças, artes, moral, 

leis, costumes e quaisquer outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da 

sociedade” (1871, p.1). Por sua vez, o termo cultura política, considerado uma espécie do gênero 

cultura, de acordo com Lúcio Rennó  

inclui conhecimentos, crenças, sentimentos e compromissos com valores políticos e 

com a realidade política. O seu conteúdo é resultado da socialização na infância, da 

educação, da exposição aos meios de comunicação, de experiências adultas com o 

governo, com a sociedade e com o desempenho econômico do país (1998, p. 71).  

  

O conceito de cultura política é muito amplo e, conforme destacado anteriormente, 

envolve o conjunto de valores, atitudes e normas políticas compartilhadas entre os membros de 

uma sociedade. Mas além disso, cultura política também pode ser entendida como a opinião 

pública, ideologias de uma sociedade e o engajamento da população com a política local. Em 

nossa sociedade atual, é muito comum que as pessoas associem e reduzam palavra “política” ao 

mero processo eleitoral. Contudo, política é um termo extremamente abrangente, que envolve 

direitos sociais, culturais e, também, políticos, além dos processos associativos no viver em 

sociedade.    

Esse pensamento se dá, principalmente, porque o voto foi o primeiro canal direto de 

participação política18 que a população em geral teve acesso. Em razão disso, é comum que as 

pessoas pensem de imediato no processo eleitoral quando ouvem a palavra política. Contudo, o 

voto não é nem de perto a única forma de participação política da nossa sociedade. Para Lúcia 

Avelar, as atividades que caracterizam a participação política  

vão desde as mais simples, como as conversas com amigos e familiares sobre os 

acontecimentos políticos locais, nacionais e internacionais, até as mais complexas, 

como fazer parte de governos, mobilizar pessoas para protestar contra autoridades 

políticas, associar-se em grupos e movimentos para reivindicar direitos, envolver-se 

nas atividades da política eleitoral, votar, candidatar-se, pressionar autoridades para 

 
18 O termo política, em sua origem mais primitiva, decorre da palavra “politéia”, que eram aqueles que viviam na 

Pólis, como eram chamadas as cidades da Grécia Antiga, e participavam ativamente das decisões que envolviam 

toda a sociedade. Sendo assim, o termo política foi criado para definir aqueles que viviam em sociedade e se 

envolviam ativamente nas decisões que envolviam sua comunidade – a Pólis.    



56  

  

mudanças nas regras constitucionais, para favorecer grupos de interesses dos mais 

diversos, e mais uma plêiade de atividades que circundam o universo da vida política. 

(2007, p. 223)  

Portanto, o termo política é infinitamente mais abrangente que a simples ida às urnas 

para realizar a votação. Nesse sentido, a participação política significa se envolver ativamente 

nos interesses coletivos de toda a sociedade, seja em conversas casuais, ou filiar-se a um partido 

político, ou acompanhar as ações dos políticos eleitos, dentre diversas outras formas.   

A participação política do brasileiro é insatisfatória. As pessoas se mostram 

extremamente desgostosas com todas as esferas do governo – federal, estadual e municipal - 

mas mesmo assim são poucos os que se posicionam ativamente para mudar a conjuntura na qual 

estão inseridas, questionando os atos dos governantes, cobrando atitudes para a melhoria da 

qualidade de vida, entre outros.   

O “Pew Reserch Center”, que é uma instituição de natureza investigativa cuja sede se 

localiza em Washington DC, nos Estados Unidos, afirma que apenas 42% (quarenta e dois por 

cento) dos brasileiros acompanham com regularidade os acontecimentos políticos nacionais, e, 

de acordo com o TSE, apenas 11% dos brasileiros estão filiados a algum partido político19.   

Essas pesquisas demonstram que o engajamento político do brasileiro é muito baixo. Os 

assuntos que envolvem a política brasileira, em geral, não são do interesse de nem metade da 

população brasileira, e aproximadamente um décimo de todos os seus habitantes se filiam aos 

partidos com o objetivo de participar mais ativamente do processo político20.   

Além de tudo isso, outra pesquisa demonstra que a maior parte da população não se 

considera representada por nenhum partido político brasileiro. A pesquisa aponta que apenas 

23% dos brasileiros possuem afinidade com algum partido político, o que representa o menor 

percentual na região latino-americana14.  

Além dos baixos percentuais em engajamento político, filiação partidária e do pouco 

interesse em se atualizar com as notícias sobre os acontecimentos políticos anuais, o brasileiro 

vai pouco às urnas, se levarmos em consideração que no Brasil o voto é obrigatório. De acordo 

 
19  Disponível em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Maio/tse-disponibiliza-dados-sobre-

filiadosa-partidos-politicos-no-brasil. Acesso em: 15 jun 2021.  
20 Disponível em: https://www.politize.com.br/cultura-politica-no-brasil. Acesso em: 15 jun 2021. 14 
Disponível em: https://www.politize.com.br/cultura-politica-no-brasil. Acesso em: 15 jun 2021.  
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com o relatório do Latinobarômetro publicado em 2015, a média de comparecimento dos 

brasileiros às urnas nos últimos vinte anos é 79,8%.  

Por todos os dados expostos, percebe-se que o brasileiro, em geral, possui baixo 

engajamento político, se interessa pouco pelos assuntos que envolvem o governo e tem pouca 

participação ativa na vida pública. Quando comparado ao outros países do mundo, estes fatos 

se tornam mais evidentes.  

De acordo com o ranking divulgado em 2020 pelo “Economist Intelligence Unit” (EIU), 

a divisão de pesquisa e análise da revista britânica “The Economist”, que mede o índice de 

democracia entre 167 países no mundo, o Brasil encontra-se em 52ª posição21.   

O “Economist Intelligence Unit”, desde 2006, avalia o índice de democracia de diversos 

países do mundo, analisando cinco categorias gerais, entre elas, a cultura política. As outras 

categorias examinadas são: o processo eleitoral e pluralismo, as liberdades civis, o 

funcionamento do governo e a participação política. A partir da análise desses cinco critérios, é 

gerada uma nota de 0 a 10, que divide as nações em quatro classificações: democracias plenas, 

democracias imperfeitas, regimes híbridos e regimes autoritários. As três primeiras categorias 

são consideradas diferentes níveis de democracias, enquanto a última se enquadra em um 

regime ditatorial. Na pesquisa publicada em 2020, o Brasil alcançou a nota 6,86, e ficou em 52ª, 

sendo considerada uma democracia imperfeita.    

Entre as cinco categorias analisadas, destaca-se a nota brasileira para a categoria cultura 

política: 5,00. O Brasil teve a mesma nota atribuída ao Iraque, que é reconhecidamente um país 

autoritário. Para chegar a esse resultado, foram analisados os seguintes critérios: afinidade da 

população com a democracia ou com regimes autoritários, como a população percebe líderes 

fortes, como a população se sente em relação a governos militares, se os indivíduos acham que 

a democracia é benéfica ou não para a economia do país e o grau de secularização (separação 

entre Igreja e Estado) do país. A nota atribuída para a categoria participação política também 

foi baixa: 6,67. Foram analisados os critérios de comparecimento às urnas, porcentagem de 

mulheres no Congresso, filiação a partidos políticos e interesse dos cidadãos em relação à 

política.    

 
21 Disponível em: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/. Acesso em: 14 set 2021.  

https://www.politize.com.br/intervencao-militar-argumentos
https://www.politize.com.br/intervencao-militar-argumentos
https://www.politize.com.br/quiz-a-participacao-feminina-na-politica-brasileira/
https://www.politize.com.br/quiz-a-participacao-feminina-na-politica-brasileira/
https://www.politize.com.br/quiz-a-participacao-feminina-na-politica-brasileira/
https://www.politize.com.br/quiz-a-participacao-feminina-na-politica-brasileira/
https://www.politize.com.br/funcoes-dos-partidos-politicos/
https://www.politize.com.br/funcoes-dos-partidos-politicos/
https://www.politize.com.br/funcoes-dos-partidos-politicos/
https://www.politize.com.br/politica-importancia-de-se-interessar
https://www.politize.com.br/politica-importancia-de-se-interessar
https://www.politize.com.br/politica-importancia-de-se-interessar
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
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Em suma, os dados comparativos permitem a conclusão de que a participação política 

no Brasil está insatisfatória e extremamente baixa quando comparada a outros países do mundo. 

Os dados mostram que a maior parte dos brasileiros não se sente representada e nem confia nas 

instituições políticas, além de não se interessar por assuntos políticos mesmo sabendo a sua 

importância para o desenvolvimento do país.  

Outros dados corroboram para a construção desse pensamento. De acordo com um 

estudo publicado em 2016 pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), uma organização econômica formada por 36 países com o objetivo de estabelecer 

estratégias econômicas, 41% dos brasileiros não se interessam pela política, dando ao Brasil a 

segunda colocação entre os países menos engajados politicamente22.  

Esse cenário já foi verificado anos antes pela pesquisa “World Values Survey” (WVS), 

divulgada 2005, que analisou o sentimento de pertencimento e participação da população de 

cerca de 80 países em instituições sociais e políticas, ligadas ou não ao aparato estatal, como os 

sindicatos, partidos políticos, associações religiosas, associações profissionais, entre outras.    

De acordo com o WVS, em 1990, 53,8% da população brasileira afirmou não estar muito 

interessada, ou ser totalmente desinteressada em assuntos políticos. Já em 2005, esse percentual 

aumento para 63,1%.  

Por meio dessas pesquisas, é possível verificar que o engajamento político da população 

brasileira em geral é muito baixo, principalmente se levarmos em consideração que o Brasil é 

um país democrático, em que o poder emana do povo, logo, este deveria ser o maior interessado 

no cenário político de seu país.  

Outra pesquisa que trata sobre o tema foi a realizada pelo Instituto Locomotiva/Ideia 

Big Data com 1.500 pessoas em janeiro de 2018. A maior parte dos entrevistados não se sentia 

representado por nenhum político que estava no poder: 94% afirmaram que o foco dos políticos 

está em se reeleger, e não em governar;  e 89% acham que os governantes não pensam no povo 

no momento de tomar decisões, mas apenas em si mesmos23. O brasileiro, em geral, se mostra 

 
22 Disponível em https://forbes.com.br/outros_destaques/2016/11/brasil-e-o-segundo-pais-do-mundo-

menosinteressado-em-politica/#foto10. Acesso em 15 set 2021.  
23 Disponível em h/ttps://g1.globo.com/politica/noticia/brasileiros-nao-se-sentem-representados-por-politicosem-

exercicio-aponta-pesquisa.ghtml. Acesso em: 15 set 2021.  
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muito desacreditado com o cenário político brasileiro, o que pode ajudar no distanciamento 

entre a população e a política.  

Apesar de o legislador constituinte originário ter tido como objetivo estimular a 

participação política pela população brasileira através do voto obrigatório, previsto na Lei Maior 

em seu artigo 14, §1º, inciso I, com o tempo, percebe-se que essa medida não foi suficiente para 

manter a população politicamente engajada. Em outras palavras, apenas o canal eleitoral não 

vem se mostrando suficiente para manter o interesse da sociedade na política nacional.   

Tudo isto demonstra o quanto é importante que sejam encontrados meios de estimular a 

população brasileira a participar mais ativamente da política nacional e envolver-se mais com 

os assuntos ligados a ela. O próprio brasileiro reconhece a importância que a instituição política 

tem para toda a sociedade24, mas é crucial que sejam encontradas formas de otimizar o seu 

engajamento, para quem sabe dessa forma formar cidadãos mais interessados pelo mundo 

político.   

3.2 O movimento Escola sem Partido  

 À educação foi dada grande atenção pela Constituição Federal. Foi reconhecida pela 

Lei Maior a importância do ensino para a formação de indivíduos e, especialmente, cidadãos. 

Em várias passagens, a Constituição traz como um dos objetivos da educação o preparo para o 

exercício da cidadania. Como exemplo, podemos citar o artigo 205, que dispõe que “ a 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

 Contudo, esse papel da educação não tem sido razoavelmente desempenhado. Apesar 

da população compreender a importância do exercício da cidadania, a maioria não se envolve 

ativamente na vida política de seu país. Isso se dá por várias razões, mas dentre elas destacamos 

a falta de familiaridade da maior parte da população com esses assuntos. Grande parte do povo 

brasileiro não possui conhecimento de conteúdos básicos da sua própria nação, como a estrutura 

do seu Estado, as formas de fiscalização do poder público, os remédios constitucionais que 

 
24 Disponível em: http://www.teoriaepesquisa.ufscar.br/index.php/tp/article/viewFile/311/214. Acesso em: 16 jun 

2021.  
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estão à sua disposição, e diversos outros instrumentos que deveriam ser utilizados por todos 

para defender seus próprios direitos.  

Tendo em vista o contexto apresentado, o presente trabalho tem como objetivo discorrer 

acerca da possibilidade de inclusão de uma disciplina curricular obrigatória nas escolas, que 

trate dos assuntos mencionados poderia impactar essa problemática. Verifica-se que é dada 

muita atenção a outras disciplinas da grade curricular do ensino médio, como matemática e 

física, igualmente importantes, contudo, de uma forma desequilibrada em comparação às áreas 

da ciência sociais e humanas.  Isso se reflete na carga horária, pois enquanto algumas disciplinas 

contam com cinco aulas semanais, o estudo da sociologia, por exemplo, possui apenas uma aula 

semanal.   

Seria necessário pensar em ampliar a disponibilidade, portanto, a inclusão de uma 

disciplina que complementasse o papel da sociologia no ensino médio, o que poderia contribuir 

para formar cidadãos. A escola é o lócus ideal para o estímulo à formação do senso crítico, ao 

desenvolvimento da argumentação e a fomentar a participação ativa dos jovens nos interesses 

de sua sociedade, para que possam construir adultos engajados com seu contexto social. Nesse 

sentido, o professor exerce um papel importantíssimo em entusiasmar esses jovens a se 

tornarem adultos questionadores, que não permaneçam inertes ao verem seus direitos sendo 

violados. De acordo com Paulo Freire (1967, p.15), “uma pedagogia da liberdade pode ajudar 

uma política popular, pois a conscientização significa uma abertura à compreensão das 

estruturas sociais como modos da dominação e da violência”.   

  Ocorre que, na contramão desse pensamento, há aqueles que lutam por escolas que 

apresentem a atuação didática dos professores pelo não estímulo do debate crítico entre seus 

alunos. São os defensores de um movimento social intitulado Escola Sem Partido, que já 

estimulou a edição de dezenas de projetos de lei destinados a limitar a atuação do professor em 

sala de aula por todo o Brasil. Analisaremos o Projeto de Lei 867 de 2015, proposto pelo 

deputado federal Izalci Lucas (PSDB/DF), tendo em vista que a maior parte dos projetos possui 

textos iguais ou muito parecidos. De acordo com este movimento, denuncia-se que os 

professores se aproveitam da imaturidade de seus alunos para pregar ideologias que vão de 

encontro aos valores morais dos pais ou responsáveis e da igreja. Segundo o artigo 4º, I do 

Projeto de Lei 867 de 2015, o professor “não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, com 

o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária”.   
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Nesta perspectiva, o professor, ao trazer conteúdos sociais e críticos como racismo, 

liberdade de gênero, religião, feminismo e movimentos sociais estaria, na verdade, exercendo a 

doutrinação de seus alunos. Não podem os professores, portanto, expor suas opiniões, nem 

questionar a de seus alunos, pois estaria exercendo a doutrinação dos alunos em sala de aula.  

  Paulo Freire (1967, p. 11), afirma que “conscientizar não significa, de nenhum modo, 

ideologizar ou propor palavras de ordem. Se a conscientização abre caminho à expressão das 

insatisfações sociais é porque estas são componentes reais de uma situação de opressão”. Em 

outras palavras, se o estímulo ao questionamento está gerando insatisfação com o contexto 

político atual, há fortes indícios que aqueles que estão no poder não estão realizando seu ofício 

de forma aceitável de acordo com a opinião popular.  

Ainda, o Projeto de Lei 867 de 2015 afirma que a educação é tarefa da família e da 

igreja, e não do professor. Este estaria limitado a transmitir o conteúdo da disciplina, e não 

educar os alunos. Nesse sentido, não poderão ser questionados os valores dos alunos e de suas 

famílias. Trata-se do que Freire conceitua como “educação bancária”, aquela em que o professor 

vê o aluno como um banco de dados onde devem ser depositadas informações.  

Em entrevista concedida em 2015 pelo líder do movimento, o mesmo afirmou que “em 

sala de aula, o professor não pode ter liberdade de expressão. Ali, ele é obrigado a transmitir o 

conteúdo.” Acrescentou, ainda, que “não é prudente que se debatam assuntos que estão no 

noticiário dentro de sala de aula, por exemplo. O debate pode trazer problemas para a escola” 

(RESENDE, 2015 apud MARIZ; OLVEIRA, 2019, p. 3). Sendo assim, o movimento Escola 

Sem Partido defende que os acontecimentos da atualidade, nacionais e internacionais, são 

indiferentes à educação escolar, e que a discussão sobre esses assuntos deve ser feita 

exclusivamente com a família e com os membros da igreja, local em que todos pensam de forma 

parecida.  

Percebe-se, portanto, que os defensores desse movimento não querem que assuntos 

importantes para o desenvolvimento nacional sejam discutidos em ambientes onde as opiniões 

dos pais e da igreja possam ser questionadas. Destaque-se que esse pensamento é muito comum 

em regimes autoritários.  

Em vez de ser compreendida como processos formativos que se desenvolvem, dentre 

outros espaços, nas relações familiares, no trabalho, movimentos sociais, organizações 

da sociedade civil, manifestações culturais instituições de ensino e pesquisa e escola, 

a educação é pensada como uma matéria que se circunscreve, de forma exclusiva, no 

seio familiar (MARIZ; OLIVEIRA, 2009, p. 10)  
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Vale frisar que o artigo 3º do Projeto de Lei 867 de 2015 afirma que “o ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: (...) III - pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas”. Contudo, percebe-se que o pluralismo de ideias não faz parte do pensamento dos 

idealizadores do movimento, apesar de estar veiculado no projeto de lei, o que demonstra que 

o discurso e os ideais do movimento são bastante controversos e duvidosos.  

Outra vertente defendida pelo movimento Escola sem Partido é a ideia de neutralidade 

da educação. Em uma das passagens do Projeto de Lei 867 de 2015, é trazida a seguinte redação:  

O uso da máquina do Estado – que compreende o sistema de ensino – para a difusão 

das concepções políticas ou ideológicas de seus agentes é incompatível com o 

princípio da neutralidade política e ideológica do Estado, com o princípio republicano, 

com o princípio da isonomia (igualdade de todos perante a lei) e com o princípio do 

pluralismo político e de ideias, todos previstos, explícita ou implicitamente, na 

Constituição Federal (BRASIL, 2015)  

A tese da neutralidade científica afirma que a ciência não será influenciada por valores 

sociais do investigador. Contudo, o conhecimento, uma vez constituído pelo homem, nunca será 

desconstituído de valores. Sendo assim, a neutralidade plena é impossível (OLIVEIRA, 

MARIZ, 2019, p. 5).  

De acordo com Freire (2017, p. 95-96), a neutralidade da educação nada mais é do que 

um truque da ideologia dominante para impedir que outras ideologias ganhem força. Se 

escondem na defesa de uma educação apolítica, quando na verdade querem manter o status quo, 

ou seja, a perpetuação de seus ideais na formação das estruturas de poder.   

Na condição de sujeitos racionais, pensantes, entretanto, somos sujeitos políticos por 

natureza, de modo que não há neutralidade em qualquer que seja o discurso, muito 

menos quando envolve política, ideologia e educação. Conforme Manhas (2016, p. 

18), “Não existe neutralidade, quando defendem a “não ideologização” também estão 

impregnados de ideologia baseada nas visões de mundo”. (SILVA; CARDOSO, 2018, 

p. 173)   

Outra situação curiosa que vale a pena ser destacada é que dos 19 projetos apresentados 

para inclusão do Escola Sem Partido em todo o Brasil, 11 deles estão vinculados a alguma igreja 

(SILVA; CARDOSO, 2018, fls. 175). Portanto, é possível perceber que essa política 

"apartidária" e "não ideológica", talvez não seja tão neutra quanto seu discurso, já que apoiada 

por instituição social que se mantém pelos valores de ordem transcendente.  

Por tudo isso, é possível perceber que os idealizadores do movimento Escola sem Partido 

não estão interessados na proteção dos estudantes, mas sim na manutenção da sua ideologia. 

Não é interessante para os pais que defendem esse movimento que seus filhos sejam 
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questionados em sala de aula sobre os ideais que recebem dentro de casa. Pelo contrário, o que 

querem é que os filhos sejam só conheçam aquela realidade na qual estão inseridos, no contexto 

familiar e da igreja, fechando-se aos questionamentos e à crítica. De acordo com Frigotto (2017, 

p. 29), “sob a ideologia da neutralidade do conhecimento e da redução do papel da escola 

pública de apenas instruir, esconde-se a privatização do pensamento e a tese de que é apenas 

válida a interpretação dada pela ciência da classe detentora do capital”.   

 Fora do seio familiar, partindo para uma perspectiva nacional, esse posicionamento se 

torna ainda mais preocupante. Não é interessante para aqueles que estão no poder que a 

população questione seus atos, seja crítica e fiscalizadora. Pelo contrário, o ideal é que a 

população se mantenha inerte, acrítica e se contente com o contexto na qual está inserida. De 

acordo com os professores Heli de Oliveira25 e Débora Mariz26 (2019, p. 4):  

Pode-se dizer que, conquanto se apresente como um movimento neutro, sem 

ideologia, que busca apenas uma escolarização que proteja as famílias contra 

doutrinadores políticos e professores inescrupulosos, que corrompem a sexualidade e 

os valores morais dos estudantes, o Movimento Escola Sem Partido tem outras 

finalidades: a) cercear, nos espaços escolares, estudos e debates que questionem 

relações de poder e hierarquias que alicerçam as desigualdades sociais no Brasil e b) 

negar a alteridade e a diversidade como elementos inerentes à humanidade.   

Em verdade, o Escola sem Partido se esconde atrás de um conceito de 

educação “neutra” e “apartidária”, quando seu principal objetivo é manter o status quo 

inquestionável, para que aqueles que se encontram no poder, lá permaneçam. De acordo com 

Freire (2001, p.21):  

não pode existir uma prática educativa neutra, descomprometida, apolítica. A 

diretividade da prática educativa que a faz transbordar sempre de si mesma e perseguir 

um certo fim, um sonho, uma utopia, não permite sua neutralidade. A impossibilidade 

de ser neutra não tem nada que ver com a arbitrária imposição que faz o educador 

autoritário a “seus” educandos de suas opções.    

Dessa forma, o movimento propicia a perpetuação do atual sistema político. Vivemos 

em uma sociedade repleta de preconceitos, desrespeito às diferenças, pouca atuação política dos 

cidadãos, e, diante deste contexto, há quem defenda que a escola deva estimular ainda menos o 

senso crítico e a argumentação. Não se trata da defesa de uma escola "neutra", mas sim de uma 

escola que tenha como objetivo formar pessoas manipuláveis.  

 
25 Professor Adjunto de História da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brasil.  
26 Professora Adjunta de Filosofia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brasil.  
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  Entretanto, dar sua opinião sobre determinado assunto, e abrir determinada questão para 

o debate, de modo que os alunos possam expor seus pontos de vista, nada mais é do que 

estimular não só a argumentação, mas também o respeito às diferenças, uma vez que os alunos 

devem entender que existem opiniões divergentes às suas. Segundo Freire (2008, p.73 apud 

NOBRE, 2013, p. 6.646)  

Toda educação é política, não pode deixar de sê-lo. O que não significa que os 

educadores imponham as linhas do seu partido aos educandos. Uma coisa é a 

politicidade da educação e outra coisa é a opção partidária do educador. Eu não tenho 

o direito de impor aos educandos e educandas a preferência pelo meu partido no Brasil, 

de maneira nenhuma.   

O movimento Escola Sem Partido defende um Estado e a construção de uma sociedade 

“no qual não se discute questões políticas, sociais, econômicas, em que a ausência de criticidade 

formaliza um ambiente propício à técnica burocrática, haja vista que a (suposta) neutralidade 

defendida pressupõe um posicionamento político de aceitação e reprodução dos interesses da 

ideologia dominante” (SILVA; CARDOSO, 2018, p. 170), o que é típico de países autoritários.  

Seu principal objetivo é   

educar uma geração acrítica, que não consegue enxergar as lutas sociais que estão em 

seu entorno, revelando-se incapazes de se perceberem numa situação de 

vulnerabilidade diante da ideologia dominante e, como consequência, inaptos a 

transformarem a realidade da sociedade na qual estão inseridos, reforçando os padrões 

de dominação (SILVA; CARDOSO, 2018, p. 176)   

A Constituição Federal, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

trazem expressamente como um dos princípios do ensino a liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Por trás de um discurso de neutralidade, 

apartidarismo e não ideologização, os defensores do Escola sem Partido pretendem desestimular 

a democratização da educação, para que sejam formados indivíduos acríticos, que não 

questionem quem está no poder. O artigo 3º do Projeto de Lei 867 de 2015 afirma o seguinte: 

“São vedadas, em sala de aula, a prática de doutrinação política e ideológica bem como a 

veiculação de conteúdo ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as 

convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes”.   

O movimento Escola Sem Partido invoca também o artigo 12 da Convenção Americana 

de Direitos Humanos que trata sobre a liberdade religiosa e de crença, e sobre o direito de 

expressá-los em público ou em ambiente privado, para justificar que a família e a Igreja são os 

únicos responsáveis pela educação dos jovens. Ora, se estão defendendo a sua liberdade de 
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crença, é controvertido que não se permita a discussão de outras crenças religiosas em sala de 

aula.  

O Projeto de Lei 867 de 2015 foi arquivado no dia 31 de dezembro de 2019 com 

fundamento no artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que dispõe que 

“finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido 

submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que 

abram crédito suplementar, com pareceres ou sem eles”. Após, por meio do requerimento 

120/2019, de autoria do Deputado Federal Alan Rick (DEM/AC), o projeto foi desarquivado, 

mas desde então não houve movimentação.  

  É certo que a família tem o direito de educar seus filhos de acordo com suas crenças, 

mas isso não significa que não se possa discutir sobre outras ideologias em sala de aula. O que 

se percebe é que o movimento se utiliza desse direito de forma deturpada para evitar a discussão 

de diversos assuntos importantes para o desenvolvimento social, pois colocam em cheque 

valores que pretendem perpetuar. Aos poucos, a classe dominante vem perdendo espaço, e por 

essa razão, seus adeptos não estão medindo esforços para estancar os movimentos sociais que 

estão surgindo em favor das igualdades e do respeito às diferenças.  

O Movimento Escola sem Partido reflete mais uma tentativa, camuflada, de legitimar, 

mediante Projetos de Lei, práticas abusivas que enaltecem a discriminação, 

desigualdades, intolerâncias, e ameaçam a liberdade e a democracia, escondidas atrás 

da ideologia da “liberdade” dos pais e alunos contra a doutrinação nas escolas 

(SILVA; CARDOSO, 2018, p. 170)   

A escola se mostra como lócus de formação humana e do senso crítico, e de formação 

dos valores democráticos e do respeito à diversidade. É necessário que o professor discuta com 

seus alunos os temas mais importantes da atualidade em sala de aula, e estimule o debate entre 

as diferentes ideias para que sejam formados cidadãos críticos, e que saibam respeitar as 

diferenças entre as pessoas.  O Escola sem Partido tem como objetivo construir uma sociedade 

alienada, não pensante e reflexiva em que cada um viva dentro da sua própria “bolha 

ideológica”, sem misturar a alteridade e pessoas de diferentes pensamentos.  

Assim sendo, o avanço de práticas que perpetuam o conservadorismo, que buscam 

silenciar a atuação da escola, ainda que encontrem legitimação, apenas contribuem 

para o retrocesso à afirmação dos direitos humanos, favorecendo as desigualdades e a 

injustiça social, uma vez que pretendem a reprodução de conteúdos 

descontextualizados da realidade social, vazios de conscientização política. 

(CARDOSO; SILVA, 2018, p. 165)   
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  Além disso, pretende instituir um modelo de educação que forme pessoas acríticas, que 

não questionem o sistema, e que não sejam conscientizadas de que não são obrigados a se 

submeterem a determinada ordem política e econômica.  

A educação que visa à formação da cidadania contribui para o desenvolvimento de 

pessoas críticas, livres, políticas, democráticas, participativas, criativas, curiosas, 

capazes de respeitar a diversidade e afirmá- -la em seus discursos. Trata-se da 

possiblidade de se contribuir com o processo de engajamento de sujeitos conscientes, 

comprometidos com lutas capazes de transformar a realidade social na qual estão 

inseridos, participando ativamente dos espaços políticos, problematizando as questões 

sociais, atuando em prol da emancipação humana. Nesse cenário, a escola desempenha 

uma função política e social que rompe com a ideia de uma educação voltada ao mero 

adestramento para o mercado de trabalho (CARDOSO; SILVA, 2018, p. 165)   

  Sendo assim, mostra-se claro que essa forma de educação é ultrapassada e autoritária, e 

tem como objetivo a formação de jovens acríticos, que não lutem pela melhora de sua sociedade, 

não fiscalizem o governo e façam descaso com as diferenças entre os cidadãos.  

Nossa sociedade já se encontra num quadro de pouca participação e interesse político, e 

esse cenário precisa mudar para melhor, e não retroceder a uma educação autoritária que visa a 

manutenção de da classe dominante no poder.   

3.3 A inserção da disciplina Ciência Política no currículo escolar do ensino médio: uma 

possibilidade para alternância da cultura política no Brasil  

A educação tem como uma de suas principais funções a formação de cidadãos. São 

várias as passagens da Constituição Federal que afirmam esse papel do sistema educacional 

brasileiro. Destaca-se a redação do artigo 205, que afirma que a educação “direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).  

  Contudo, esse papel da educação não está sendo exercido de maneira satisfatória. O que 

se percebe é que muitos enxergam a educação básica como um meio de criar mão-de-obra, ou 

seja, focar na profissionalização do jovem, sem observar os demais objetivos da educação. Para 

muitos, os jovens são vistos “como ‘trabalhadores de macacão’ em potencial, em referência aos 

jovens que não darão continuidade aos estudos e serão mão-de-obra imediata para o mercado” 

(CASAGRANDE; ALONSO; SILVA, 2019, p. 412).   

  A Medida Provisória 746 de 2016, convertida na Lei nº 13.415/2017, é um importante 

marco desse pensamento. Ela foi responsável pela retirada das disciplinas Sociologia e Filosofia 
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da grade curricular obrigatória do ensino médio, dando maior importância a disciplinas 

profissionalizantes, como português e matemática. Trata-se de um modelo de  

escola paternalista, destinada a educar os governados, os que iriam obedecer e fazer, 

em oposição aos que iriam mandar e pensar, falhando logo, deste modo, ao conceito 

democrático que a deva orientar, de escola de formação do povo, isto é, do soberano, 

numa democracia (TEIXEIRA, 1936 apud BENEVIDES, p.224)   

 Além disso, podemos citar também o movimento Escola Sem Partido, responsável por 

estimular a proposição de dezenas de projetos de lei por todo o país com o objetivo de limitar a 

atuação dos professores em sala de aula, determinando quais assuntos podem e quais não podem 

ser discutidos no ambiente escolar. Mais uma vez, a proposta de formação de cidadãos é 

negligenciada por aqueles que estão no poder.   

  A participação política do brasileiro não é satisfatória, e mesmo assim, há quem defenda 

que as escolas devem abordar ainda menos assuntos focados na formação política dos jovens.  

De acordo com o Índice de Democracia publicado em 2020 pela revista britância “The 

Economist”, que analisou a democracia em 167 países no mundo, o Brasil se classificou como 

a 52ª maior democracia do mundo. Uma das análises realizadas por esse grupo de estudo é a 

cultura política dos países, e ao Brasil foi atribuída a nota 5,00, mesma nota de países 

considerados autoritários, como o Iraque.  

Questiona-se como um Brasil, um país democrático, cujo um dos principais princípios 

é a soberania do povo, pode ter a população tão avessa aos acontecimentos políticos de seu país. 

Mesmo assim há quem ache razoável a exclusão das únicas disciplinas que visam a formação 

do cidadão.   

A democracia deve se basear na educação de seus cidadãos para que saibam defender 

seus próprios direitos, e usar dos instrumentos à sua disposição para defender os ideais 

democráticos. Pelo que demonstram os dados, essa não é a atual situação da população 

brasileira.   

O principal paradoxo da democracia persiste: ela não existe sem uma educação 

apropriada do povo para fazê-la funcionar, ou seja, sem a formação de cidadãos 

democráticos. E a formação de cidadãos democráticos supõe a preexistência destes 

como educadores do povo, tanto no Estado quanto na sociedade civil 

(MOUVNIOTTE, 1995 apud BENEVIDES, 1996, p. 234)   

Norberto Bobbio, desde 1986, já apontava o fracasso da educação brasileira para a 

formação de cidadãos, pois o interesse maior daqueles que estão no poder é na formação de 
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súditos (1986, cap. 1 apud BENEVIDES, p. 224). Karl Popper (1984, apud BENEVIDES 1996, 

p. 232) afirma que   

a velha ética, fundada no saber pessoal e seguro, decorrente da autoridade, deveria ser 

substituída por uma nova ética, fundada na ideia do saber objetivo e, necessariamente, 

inseguro. Necessitamos de outras pessoas para o descobrimento e correção de nossos 

erros – especialmente de pessoas que foram educadas em culturas diferentes – e isso 

conduz à tolerância, o que não implica, é evidente, na aprovação incondicional de 

práticas que violentam nossos próprios valores.  

Uma das formas de mudar o atual quadro brasileiro em relação ao interesse político de 

sua população é através da educação dos jovens. A longo prazo, é possível que se tenha adultos 

mais engajados e interessados com o mundo político, dispostos a lutar por seus direitos. Para 

isso, a escola precisa estimular o senso crítico de seus alunos, e ter como um de seus objetivos 

a formação de cidadãos, tendo em vista que é “indispensável associação entre democracia 

participativa e educação política do cidadão” (BENEVIDES, 1996, p. 223).  

A educação focada em formar cidadãos ativos e participativos tem o potencial de 

modificar a maneira como os brasileiros observam e se comportam em relação à política. Além 

disso, é importante que o povo entenda que é soberano, portanto, suas demandas devem ser 

observadas por aqueles que estão no poder.   

Segundo Benevides (1996, p. 226), a educação num Estado Democrático de Direito 

comporta duas dimensões: uma destinada a formar valores republicanos e democráticos, e outra 

focada na formação de senso crítico para a tomada de decisões políticas, tanto a nível de eleitor, 

quanto a nível de governante. De acordo com esse pensamento, a educação dos jovens deve 

prepará-los para exercer sua cidadania, seja na qualidade de governante, seja na qualidade de 

governado. Essa educação deve ter início já nas escolas, de modo que esteja incluída na grade 

curricular obrigatória de todas essas instituições. De acordo com Benevides (1996, p. 234),   

a escola continua sendo a única instituição cuja função oficial e exclusiva é a educação. 

É evidente que existem outros espaços para a educação do cidadão, dos partidos aos 

sindicatos, às associações profissicionais, aos movimentos sociais, aos institutos legais 

da democracia direta. Mas a escola não deve substituir a militância, pois forma 

cidadãos ativos e livres.   

Outra razão para a inclusão da disciplina Ciências Políticas na grade curricular 

obrigatória do ensino médio é a promoção de uma educação para a democracia universalizada, 

a familiarização com temas importantes para sociedade durante o processo formativo. Em 

outras palavras, não pode haver segregação daqueles que possuem conhecimento político e 

daqueles que não o possuem.   
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  Por todo o exposto, buscamos trazer elementos que apontassem para a necessidade de 

mudança do quadro político brasileiro, diante dos péssimos índices educacionais apresentados, 

e tendo em vista que a população brasileira se mostra, na maioria das vezes, muito indiferente 

aos acontecimentos políticos do país. Destacamos a relevância de um aprendizado crítico e 

inclusivo no ensino médio, momento importante para a formação dos novos adultos da 

sociedade e que aponta para a inclusão da disciplina Ciência Política na grade curricular 

obrigatória do ensino médio como fator de impacto para mudanças sociais. Diante disso, 

ressaltamos que o processo de assimilação e conhecimento deve ser estimulado e familiarizado 

pelos jovens, visando o maior engajamento social e político de todos, através do seu pensamento 

crítico, de modo que entendam desde cedo a estrutura de seu Estado, e saibam defender os seus 

direitos assegurados pela Constituição federal, mas sobretudo, se qualifiquem como cidadãos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente trabalho buscou, por meio de pesquisas quantitativas, qualitativas e 

referenciais bibliográficos, destacar os malefícios da indiferença da população brasileira quanto 

ao engajamento em assuntos políticos e sociais, ao mesmo tempo, propor reflexões que 

busquem modificar o quadro do presente. Apesar da Constituição Federal ter atribuído à 

educação o dever de promover a formação do cidadão, percebeu-se que os ambientes escolares, 

principais focos da propagação da educação, se mostram falhos neste quesito.  

Nesse sentido, foram analisados dados que mostram a baixa participação política do 

brasileiro nas eleições, apesar do voto ser obrigatório; a análise da cultura política do Brasil 

comparada a outros países do mundo; a importância atribuída pelos brasileiros ao tema 

“política” e o baixo interesse dos jovens para exercer a sua cidadania.  

O debate mostrou que é necessário encontrar formas de fomentar o questionamento da 

sociedade brasileira e fomentar o desenvolvimento do senso crítico de seus cidadãos. Além 

disso, é de suma importância que os brasileiros tenham conhecimento dos meios que estão à 

sua disposição para defender os seus direitos e de sua sociedade.  

Por meio das análises feitas, percebeu-se que uma possível ação para mudar esse cenário 

é a reforma estrutural no ensino obrigatório, em especial do ensino médio, tendo em vista se 

tratar de uma fase em que os jovens estão mais maduros para tomarem conhecimento do 

importância do exercício da sua cidadania, além disso, se considerarmos a faixa etária em que 

os mesmos podem tirar o título de eleitor com o objetivo de exercer o seu direito ao voto, 

importante marco do exercício da cidadania, apesar de não ser o único, trata-se de um estímulo 

a tal inserção. Além disso, ao formar jovens críticos e engajados politicamente, é possível que 

estes se tornem adultos que tenham consciência da importância do seu papel na sociedade, e 

continuem a exercer a sua cidadania com o objetivo de formar um país melhor para si e para 

toda a sociedade.  

Nesse sentido, apontamos que uma das formas de se promover a aproximação entre 

jovens e políticas é através do debate da inclusão da disciplina ciência política na grade 

curricular do ensino médio focada em desenvolver o senso crítico dos alunos, bem como 

familiarizá-los com assuntos políticos. Este ponto tem sido muito negligenciado por aqueles 

que estão no poder, uma vez que é dada muita importância para assuntos que preparem os jovens 
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para o mercado de trabalho, enquanto é dado pouco valor a disciplinas que tenham como 

objetivo a formação de cidadãos.  

 Dessa forma, estimulou-se a sua importância e o debate que provoca no presente e olha para o 

futuro como uma mudança significativa entre os sujeitos sociais no processo de propiciar e 

estimular a participação política. O aprendizado e a familiarização de temáticas sociais desde 

cedo impactará no alcance do desenvolvimento da educação como proposta, como direito e 

como elemento cultural. Busca-se diminuir o número de pessoas apolíticas, e se tornem mais 

engajadas e participativas em assuntos tão importantes para o desenvolvimento da sociedade no 

exercício da cidadania. Nesse sentido, o presente trabalho buscou discorrer acerca da educação 

e seus estímulos como espaço de desenvolvimento do ser humano, em especial jovens cidadãos.  
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