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1. EDUCAçÃO POLÍTICA NA EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL 

BRASILEIRA 

0processo de construção dos estados nacionais modernos, levado a cabo 

entre o século XIX e início do século XX, de modo geral, incluiu o esta-

belecimento ou ampliação de um sistema nacional de educação básica - uma 

rede de escolas elementares e secundárias financiadas pelo Estado, incluindo 

mecanismos de contratação, treinamento e certificação de professores e con-

trole estatal sobre os currículos e as avaliações. 

Embora se possa considerar que o Brasil se insere neste processo históri-

co de nation-building, é notável o lento processo de constituição de um siste-

ma nacional de educação básica no país e de universalização do acesso a este 

nível de ensino. Enquanto vários países da Europa, os Estados Unidos, o 

Japão, o Canadá e mesmo algumas ex-colônias europeias na América Latina 

conseguiram ao longo do século XIX e início do século XX oferecer a educa-

ção primária ou básica para a quase totalidade de sua população, o Brasil ini-

ciava o século XXI ainda com cerca de 12% de sua população de 15 anos de 

idade ou mais analfabeta. Embora desde meados da década de 1990 exista um 

contínuo processo de expansão das oportunidades educacionais para o con-

junto da população brasileira, ainda subsistem desigualdades regionais e 

sociais importantes no acesso à educação básica e sérios problemas na quali-

dade da educação oferecida aos brasileiros, nos seus vários níveis de ensino. 



Tal atraso ou déficit educacional é por si só um dos fatores mais elemen-

tares que influenciam negativamente a formação de conhecimentos, hábitos e 

atitudes necessárias para o exercício da democracia no Brasil. De outra parte, 

a própria característica ambivalente da educação política como conteúdo e 

prática na educação formal ou escolar na historia da educação no Brasil con-

tribui para este resultado. 

As primeiras iniciativas do que se pode considerar como uma educação 

política no seio da educação formal no Brasil ocorreram com o advento da 

República, como parte de um processo de eliminação da autoridade religiosa 

sobre a educação, estabelecida desde o período colonial, sobretudo mediante 

a atividade pedagógica dos Jesuítas.1 Em 1925, no governo de Artur 

Bernardes, foi instituída a "Instrução Moral e Cívica" como disciplina obri-

gatória no primeiro ano do ensino secundário, compreendendo "noções posi-

tivas dos deveres do cidadão na família, na escola, na pátria e em todas as 

manifestações do sentimento de solidariedade humana, comemorações das 

grandes datas nacionais, dos grandes fatos da história da pátria, homenagens 

aos grandes vultos representativos das nossas fases históricas e dos que influí-

ram decisivamente no progresso humano" (Josgribelrt, 1998). 

Em 1931, logo nos primeiros meses do assim chamado "Governo 

Provisório" de Getúlio Vargas, reformas educacionais realizadas por 

Francisco Campos eliminaram a Instrução Moral e Cívica do currículo esco-

lar secundário, alegando que o dever da escola em formar cidadãos ou edu-

car para a democracia não seria realizado por meio da exposição de idéias ou 

conceitos, e sim pela própria prática dos estudantes numa escola organizada 

democraticamente. 

Nas discussões da Assembleia Constituinte de 1934, a introdução de 

uma disciplina obrigatória de Educação Moral e Cívica em todos os níveis de 

ensino, com o objetivo de disciplinamento do povo e construção de um 

Estado forte foi considerada, mas tal iniciativa acabou não sendo aprovada na 

versão final da Constituição, que acabou privilegiando o ensino religioso 

como uma fonte de preservação da autoridade e da hierarquia. 

Em 1942 uma nova reforma educacional, liderada pelo ministro Gustavo 

Capanema, tratou da Educação Moral e Cívica não como disciplina específi-

ca do currículo, mas como conteúdo que deveria permear todo o processo 



educativo de nível secundário, com o propósito de formação do caráter dos 

estudantes e de desenvolvimento da consciência patriótica. Mas era, sobretu-

do, atribuição dos cursos de História, Geografia e Canto Orfeônico o estudo 

das características e problemas nacionais e a construção dos valores cívicos. 

Com o advento de um novo regime autoritário no Brasil, em 1964 a dis-

cussão sobre uma disciplina escolar de moral e civismo na educação nacional 

voltou à tona, e torna-se obrigatória em 1969 nos diferentes níveis de ensino 

(desdobrada nas disciplinas de Educação Moral e Cívica, Organização Social 

e Política Brasileira e Estudos dos Problemas Brasileiros), como parte de uma 

ideologia moralizadora e defensora dos valores nacionais e no contexto de 

uma estratégia de segurança nacional, que tinha por objetivo último conter o 

avanço de idéias subversivas ao regime vigente. Neste período são desenvolvi-

dos os princípios, objetivos e conteúdos destas disciplinas, que podem ser sin-

tetizados como a defesa da democracia e da liberdade com responsabilidade; 

da preservação dos valores espirituais e éticos da nacionalidade brasileira; do 

fortalecimento da unidade nacional, do culto à pátria e de suas tradições e ins-

tituições; do aprimoramento do caráter, com valorização da moralidade, do 

respeito às leis e da dedicação ao trabalho, à família e à comunidade; do 

conhecimento dos direitos e deveres dos cidadãos e da organização social, 

política e econômica do país e do preparo dos indivíduos para o exercício das 

atividades cívicas visando ao bem comum. Do ponto de vista institucional, a 

legislação sobre o tema da época também tratou de estabelecer um órgão 

dedicado a planejar, implementar e fiscalizar o ensino destas disciplinas de 

educação cívica: a Comissão Nacional de Moral e Civismo. 

Após o último período de governo autoritário que deteve o poder no país 

entre 1964 e 1985, a disciplina Educação Moral e Cívica (e suas correlatas 

Organização Social e Política Brasileira e Estudos dos Problemas Brasileiros) 

ainda subsistiu nos currículos escolares até o início dos anos 1990, quando foi 

eliminada formalmente. Em 1996, a promulgação da nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional manteve tal orientação, e não estipulou nenhu-

ma disciplina específica para tratar da formação política dos jovens, pois ado-

tou a visão pedagógica que entende a formação para a cidadania como algo 

que deve ocorrer na totalidade do processo educativo escolar, e não em deter-

minados momentos e mediante disciplinas particulares. 

Embora muitas vezes a Educação Moral e Cívica e suas "disciplinas-

irmãs" tenham sido utilizadas para criticar e mesmo subverter a ideologia ofi-

cial do regime militar vigente entre 1964 e 1985, sobretudo nos seus anos 

finais, se desenvolveu um entendimento pejorativo da expressão "educação 



cívica" entre parte dos educadores e mesmo da sociedade. Passou-se a identi-

ficá-la como um instrumento de doutrinação política, de educação com forte 

viés ideológico, visando unicamente transmitir ou inculcar nos estudantes os 

valores oficiais que justificavam e sustentavam o regime autoritário que gover-

nara o país naquele momento (Filgueiras, 2006; Klarosk, 2005). 

Sendo assim, a expressão (e o campo disciplinar) "educação cívica", que 

em outros contextos políticos e intelectuais possui primariamente o significa-

do neutro ou positivo de educar os indivíduos para a compreensão e a práti-

ca de seus direitos e deveres como membros de uma comunidade política, e 

que muitas vezes é usado como sinônimo de "educação para a cidadania", no 

Brasil é uma expressão que foi tornada suspeita ou mesmo perniciosa. 

De outra parte, a começar pela própria legislação educacional, percebe-

se que no Brasil atual, sob o rótulo de "educação para a cidadania", passou-se 

a entender praticamente tudo o que se prescreve e se pratica na educação esco-

lar. Sugere-se, assim, o esvaziamento do significado político desta expressão, 

pois tratar de conhecimentos avançados nos campos da química, biologia ou 

física passa a ter o mesmo status de "educação para a cidadania" que a discus-

são, na escola, do tema da divisão de poderes num regime democrático, o 

papel do associativismo civil ou dos meios de comunicação nas sociedades 

contemporâneas ou o gradual (e inacabado) processo de extensão e garantia 

de fruição dos direitos civis, sociais e políticos na sociedade brasileira. Há 

ainda o agravante de que os primeiros exemplos parecem ser muito mais 

comuns nos atuais currículos escolares que os últimos, mais próximos de uma 

abordagem genuinamente política da educação para a cidadania. 



como responsabilidade genérica de todo o processo escolar. Deste modo, a 

chamada "educação para a cidadania" ao invés de reformular os cursos de 

Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política do Brasil e Estudos 

dos Problemas Brasileiros, de modo a atender aos objetivos e necessidades de 

uma sociedade democrática em desenvolvimento, preferiu eliminar tais disci-

plinas e pretensamente dispersar seu escopo e conteúdos por todas as disci-

plinas escolares. 

Tal posicionamento político-pedagógico se reflete na escassez de estudos 

nacionais que visaram investigar os conhecimentos e habilidades dos estu-

dantes brasileiros sobre os assuntos políticos e as relações entre a educação for-

mal e a formação de hábitos e atitudes políticas. De outra parte, também pri-

vou o Brasil de participar de estudos comparativos internacionais sobre o 

tema da educação cívica, educação política ou para a cidadania, como o 

CIVED - Civic Education Study, realizado em cerca de três dezenas de nações 

entre 1994 e 2002 pela IEA - International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement, e que permitiu analisar comparativamente políticas 

de educação para a cidadania, características de participação política juvenil e 

o desempenho em testes padronizados que visaram indicar o conhecimento e 

as habilidades que os estudantes de países participantes do estudo detinham 

sobre questões sociais e políticas.2 

Todavia, no âmbito das reformas educacionais desenvolvidas no Brasil nos 

anos 1990 foram instituídas avaliações educacionais, que permitem analisar 

alguns destes aspectos e avaliar, mesmo que indiretamente, a relação entre a 

educação escolar e os hábitos e atitudes políticas dos estudantes brasileiros. 

Um desses exames é o ENEM — Exame Nacional do Ensino Médio, ava-

liação padronizada de desempenho educacional desenvolvida pelo Ministério 

da Educação e realizada no Brasil desde 1998.3 Os resultados apresentados a 



seguir partem da análise dos dados das edições 2004, 2005 e 2006 do 

ENEM, obtidos diretamente dos bancos de dados disponibilizados pelo 

Ministério da Educação. 

O ENEM é uma avaliação individual e facultativa dirigida aos estudan-

tes que estão encerrando (concluintes) ou já concluíram o ensino médio 

(egressos). É composto por uma prova objetiva, uma proposta de redação e 

um questionário socioeconômico que visa levantar o perfil sociodemográfico 

dos participantes (idade, gênero, caracterização econômica e familiar etc.), 

bem como suas opiniões, percepções, atitudes e expectativas em relação à edu-

cação, ao trabalho e outros temas sociais que podem auxiliar a contextualizar 

os resultados trazidos pelo Exame. Tanto a entrega da redação quanto do 

questionário socioeconômico são optativos. Entre 1998 - primeiro ano de 

realização do ENEM — e 2006 observa-se um aumento de mais de 23 vezes 

no número de inscritos e participantes. Entre 2004 e 2006 mais de 1 milhão 

de estudantes por ano estiveram presentes à prova e responderam o questio-

nário socioeconômico, conforme o Gráfico 1. 



3. ALGUNS INDICADORES SOBRE TEMAS DE INTERESSE E 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA DOS ESTUDANTES 

0objetivo desta seção é apresentar alguns indicadores de opiniões e hábitos 

que se relacionam mais diretamente com as disposições políticas dos estu-

dantes que participaram do ENEM em 2004, 2005 e 2006. 

Apresentam-se na Tabela 1 os temas de interesse e preocupação dos estu-

dantes. De forma geral, observa-se que, no período analisado, os principais temas 

de interesse ou preocupação dos concluintes do ensino médio que participaram 

do Exame e responderam o questionário socioeconômico estão relacionados com 

as problemáticas sociais como a desigualdade, a pobreza e o desemprego, segui-

dos pelo tema das drogas e suas consequências e, em terceiro lugar, as preocupa-

ções ambientais. Embora o tema de maior interesse - as questões sociais - possa 

ser compreendido no âmbito das discussões políticas, os assuntos relacionados à 

política local e nacional aparecem como temas de menor preocupação dos estu-

dantes, abaixo inclusive dos assuntos relacionados ao esporte. 



Já a Tabela 2 informa a proporção de estudantes que participam em varia-

dos tipos de organizações sociais e políticas. Nota-se que a atuação religiosa 

(em igrejas e grupos religiosos) se destaca em relação às demais modalidades 

associativas, seguida pela participação em entidades esportivas. Organizações 

mais diretamente relacionadas às atividades políticas como grêmios ou asso-

ciações estudantis e partidos contam com a participação de menos de 10% dos 

jovens pesquisados, refletindo neste grupo social o baixo nível de engajamen-

to social e político observado na sociedade brasileira como um todo. 

Tabela 2. Participantes do ENEM, segundo participação em 

grupos e associações, 2004 a 2006 (%) 



3.1 O desempenho dos estudantes no ENEM e sua relação 

com o interesse por temas e participação social e política 

Em suas edições de 2004, 2005 e 2006, o ENEM era composto por um 

teste objetivo que contava com 63 questões de múltipla escolha e uma reda-

ção (facultativa), com o objetivo de avaliar as competências cognitivas espe-

radas de concluintes do ensino médio. Estas 63 questões possuem o mesmo 

valor ou "peso" na composição da nota global dos participantes na parte 

objetiva da prova. A soma dos acertos é convertida numa escala centesimal 

que indica o desempenho do participante nesta seção da prova: nenhum 

acerto na parte objetiva da prova é igual à nota 0 (zero); 63 acertos corres-

pondem à nota 100 (cem). O desempenho dos estudantes na redação tam-

bém varia de 0 a 100 pontos. 

A Tabela 3 apresenta o desempenho global médio dos estudantes avalia-

dos pelo ENEM nos anos considerados neste estudo. É possível observar que, 

enquanto o desempenho na prova objetiva diminuiu entre 2004 e 2006, o 

desempenho dos estudantes na redação aumenta entre 2005 e 2004 e nova-

mente diminui em 2006. 

A Tabela 4 esboça uma tentativa singela de avaliar a relação entre a for-

mação escolar recebida pelos estudantes ao final da educação básica (ensino 

médio), representada pelo desempenho global na prova objetiva e na redação 

do ENEM, e seus hábitos e atitudes políticas, indicadas por duas escalas: a 



primeira de participação social e política e a segunda de interesse por temas 

sociais, políticos e econômicos.4 

Tabela 4. Correlações entre os desempenhos na prova objetiva e na redação 

do ENEM e escalas de participação em grupos e associações e 

interesse por temas sociais, políticos e econômicos, 2004 a 2006 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MEC/INEP - Microdados do Exame Nacional 
do Ensino Médio. 

Notas: (1) Apenas casos válidos. (2) Correlações de Pearson. (**) indica relação estatisticamen-
te significativa. 

Os resultados sugerem que, contrariamente ao esperado do ponto de vista 

teórico, o melhor desempenho na prova objetiva e na redação possui relação 

inversa com a participação política e social dos estudantes avaliados. Em outras 

palavras, uma formação escolar de melhor qualidade parece não possuir rela-

ção com a disposição à maior participação social e política dos jovens. 

Já o interesse por temas sociais e políticos possui uma relação positiva, 

embora de pequena intensidade, com o melhor desempenho dos estudantes 

na prova objetiva e na redação (com exceção do desempenho na prova obje-

tiva em 2004, em que o sentido desta relação se inverte). Uma interpreta-

ção possível é que, de fato, uma formação escolar adequada, que se reflete 

no melhor desempenho dos jovens no Exame, exerce uma influência posi-

tiva no interesse dos estudantes por temas relacionados à sociedade, à polí-

tica e à economia, algo que é esperado teoricamente e confirmado por 

outros estudos. 



Finalmente, na Tabela 5 busca-se comparar as relações entre a participa-

ção social e política dos estudantes e o seu interesse por temas sociais e políti-

cos, com: 1) aspectos relacionados à sua situação socioeconômica,5 2) seu aces-

so aos meios de comunicação6 e hábitos de leitura,7 3) suas percepções sobre o 

ambiente democrático escolar8 e 4) a qualidade da educação recebida.9 

5 A escala de condição socioeconômica foi construída a partir do nível de escolaridade dos 
pais dos estudantes e da renda familiar, informações essas declaradas no questionário 
socioeconômico do ENEM. 

6 A existência no domicílio de televisor, rádio, vídeo-cassete/DVD player, microcomputa-
dor , internet e TV por assinatura foram considerados para a construção da escala de aces-
so a meios de comunicação. 

7 A escala de hábito de leitura foi construída de modo a resumir numa medida única o 
hábito de leitura dos estudantes de jornais, revistas e livros. 

8 A escala de ambiente democrático escolar sintetiza a avaliação dos estudantes sobre a pos-
sibilidade de expressar suas ideias e opiniões e elas serem levadas em conta na escola, a 
convivência entre os estudantes e professores, a satisfação com a capacidade da escola em 
resolver conflitos entre alunos e professores e a atenção da escola com os problemas pes-
soais e familiares enfrentados pelos estudantes. 

9 Uma escala abrangente, de qualidade da educação recebida, buscou resumir vários aspec-
tos relacionados à qualidade da educação obtida no ensino médio, desde a avaliação dos 
recursos e infraestrutura disponíveis na escola até a satisfação dos estudantes com a capa-
cidade de a escola relacionar os conteúdos curriculares com as assuntos cotidianos. 



Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MEC/INEP - Microdados do Exame Nacional 
do Ensino Médio. 

Notas: (1) Apenas casos válidos. (2) Correlações de Pearson. (**) indica relação estatisticamen-
te significativa. 

As correlações entre as escalas indicam que o interesse por temas sociais, 

políticos e econômicos se associa à participação em organizações sociais e polí-

ticas, como esperado conceitualmente. Mesmo sem procurar estabelecer rela-

ções de causa e efeito entre estes dois aspectos, é possível interpretar que o 

maior interesse pelos temas públicos (que pode ser entendido como uma 

etapa de conscientização) resulta muitas vezes na maior participação social e 

política dos jovens (a etapa de mobilização), que por sua vez reforça o inte-

resse pelos assuntos sociais, políticos e econômicos. 

De outra parte, os dados indicam que melhores condições socioeconô-

micas caminham no sentido de afastar os estudantes da participação civil e de 

diminuir seu interesse pelos assuntos públicos, uma vez que, de modo geral, 

os coeficientes de correlação entre a escala de condição socioeconômica e de 

participação e interesse por temas sociais e políticos são negativos. A mesma 

relação é observada quanto ao acesso aos meios de comunicação, embora é 

correto inferir que os estudantes que possuem mais equipamentos de comu-

nicação em seus domicílios também sejam os de melhor condição socioeco-

nômica, o que apenas reflete a relação anteriormente observada. Tais resulta-

dos suportam a conclusão de que no Brasil atual os estudantes de melhor 

condição socioeconômica são mais distantes da vida pública do que seus cole-

gas oriundos de famílias de menor renda e onde os responsáveis possuem 

menor nível de escolaridade. 

Já o hábito de leitura apresentou relação positiva e comparativamente 

mais intensa que os demais aspectos, tanto com a participação social e políti-

ca dos jovens como com o seu interesse por temas sociais e políticos, o que 

indica a relevância do incentivo à leitura por parte da escola e da família, 

como fator importante na formação para a cidadania. 



Por sua vez, aspectos mais diretamente relacionados à organização e às 

práticas escolares, como o ambiente democrático que permite e incentiva o 

debate e a participação política, e os vários aspectos ou dimensões da quali-

dade da educação oferecida aos jovens exercem influências positivas, apesar 

da pequena intensidade, sobre a participação social e política dos estudantes 

brasileiros e seu interesse em temas e assuntos que possuem relação direta 

com a compreensão dos processos sociais e a vida democrática, confirmando 

no caso brasileiro, resultados também encontrados em estudos internacionais 

sobre o assunto (Niemi, Junn, 1998; Hahn, 1998; Torney-Purta, Schwille, 

Amadeo, 1999). 



crática e à própria identidade política ou nacional de uma sociedade. Por um 

lado, a compreensão das características, dos elementos e do funcionamento 

do sistema político e o desenvolvimento de habilidades e competências para 

atuar neste sistema são condições necessárias, mas não suficientes, para que os 

cidadãos e cidadãs participem da construção de relações democráticas vigoro-

sas numa sociedade. Como afirma White (1999), o aprendizado, o desenvol-

vimento e a aplicação prática destes conhecimentos e habilidades dependem 

da vontade, das disposições e do caráter dos indivíduos que os levam a "serem 

democratas", ou seja, de buscar viver democraticamente. Isso pode ser enten-

dido como acompanhar ou se engajar no debate público, defender a dignida-

de, a autonomia e os direitos fundamentais das pessoas, ser vigilante quanto 

aos abusos de poder, agir de forma honesta e justa, ter confiança e boa vonta-

de com os outros etc. Por outro lado, nas sociedades complexas da atualida-

de, a construção e o fortalecimento de uma comunidade a partir da diversi-

dade torna-se crucial para se evitarem tendências disruptivas, de intolerância, 

violência ou opressão entre os vários grupos sociais. Nas sociedades democrá-

ticas, abertas e plurais, embora deva haver o reconhecimento "e até a celebra-

ção" da diversidade social e cultural, também deve existir um sentimento de 

coletividade que parte do compartilhamento de certas características e proje-

tos comuns. A despeito de tais aspectos, as diferenças entre os indivíduos e os 

vários grupos sociais não devem ser justificativas ou fatores de discriminações 

e desigualdades que atentem contra a dignidade da pessoa humana e os direi-

tos civis, políticos e sociais de cada cidadão (Comparato, 1997). 

Em outras palavras, para não limitar a educação política numa democra-

cia a apenas um aprendizado técnico e formal das características e do funcio-

namento das instituições, também é necessário concebê-la como algo que 

colabora para o desenvolvimento do senso de justiça, tolerância, solidarieda-

de, respeito mútuo, reciprocidade e confiança, que dão sustentação a uma 

sociedade democrática, bem como para a construção da ideia de pertenci-

mento a uma comunidade (que reconhece sua pluralidade interna e mesmo 

seus vícios atuais e passados), condição fundamental para reconhecer os 

"outros" como iguais a "nós" em alguma medida, e para possibilitar o com-

promisso e a iniciativa para a construção de uma sociedade justa, bem orde-

nada, capaz de equilibrar demandas por liberdade e igualdade e promover o 

conforto, a segurança, a tranquilidade e o bem-estar de seus cidadãos. 

E tal responsabilidade é sem dúvida uma atribuição compartilhada e que 

deve ocorrer em vários níveis e momentos: nas famílias, escolas, igrejas, 

empresas, nos movimentos sociais, partidos políticos, sindicatos e demais 



organizações sociais. É também responsabilidade das instituições do Estado, 

como a Justiça Eleitoral e o Legislativo. Mas, sem dúvida, a escola deve ter 

uma atribuição bem definida, compreendida e valorizada neste processo, uma 

vez que ela é, historicamente, a instituição criada por nossa civilização para a 

formação moral e intelectual, incluindo valores, conhecimentos e habilidades 

necessários para ação política. No caso das sociedades cada vez mais comple-

xas e que se organizam democraticamente, esta necessidade é ainda mais crí-

tica, uma vez que cabe ao conjunto dos cidadãos a reflexão, o debate e as deci-

sões sobre os rumos que tais sociedades tomarão. 
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