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RESUMO

O discurso sobre a importância de uma Educação capaz de capacitar o indivíduo em formação para o exercício pleno de sua cidadania vem sendo 
recogitado ao longo dos últimos anos, especialmente desde que as tensões político-sociais colocaram em evidência, no Brasil, a vulnerabilidade 
do cidadão-eleitor e seu pouco domínio no lidar com um “saber político” que durante anos esteve legado ao seleto grupo dos que acendiam às 
universidades e às altas carreiras do funcionalismo público. Baseando-se, contudo, na premissa de que se estende a TODOS a garantia exarada do 
art. 205 da Constituição Federal - segundo o qual, é dever do Estado promover uma educação capaz de garantir o desenvolvimento da pessoa, 
capacitá-la para o trabalho e possibilitar-lhe o exercício pleno da sua cidadania - o projeto que aqui se apresenta sagra-se com o objetivo de 
compreender a extensão, a aplicabilidade, e os avanços alcançados em prol da efetivação deste mandamento constitucional, especialmente a 
partir da análise do avanço das pesquisas na área e das iniciativas que vêm sendo empreendidas, neste sentido, pelo Poder Público e por setores 
estratégicos da Sociedade Civil. Estudos desenvolvidos nos últimos anos já davam sinais que, na contramão dos avanços dos países desenvolvidos, 
no Brasil, os projetos apresentados às casas legislativas com o intuito de viabilizar a inclusão de novos componentes no currículo da Educação 
Básica, não galgaram, sequer, serem submetidos a votação bicameral. Paralelamente ao insucesso de tais propostas no âmbito legislativo, 
contudo, setores da sociedade civil e pesquisas na área do Direito e da Educação se apresentaram como uma segunda via à promoção do 
reconhecimento e afirmação do papel da escola na formação do cidadão em perspectiva. E a compreensão dos avanços e retrocessos que vinham 
sendo vislumbrados nestes segmentos projetaram-se como peças chaves para identificação das tensões e pontos de melhoria que se impunham à 
formação do cidadão no Brasil. Sendo assim, buscando responder às questões norteadoras da pesquisa, foram analisados: a) os projetos de lei na 
área de educação, em tramitação no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e na Câmara Municipal de Salvador; b) os 
projetos de pesquisa que resultaram, nos últimos anos, nas teses de mestrado e doutorado defendidas no âmbito dos Programas de Pós 
Graduação Stricto Sensu em Direito e Educação; e c) as iniciativas da Sociedade Civil organizada (especialmente órgãos de classe, Universidades e 
OSCIPs) cujo escopo fossem promover o debate ou otimizar as ações, num trabalho que combinou, as técnicas de pesquisa bibliográfica e 
documental na revisão de literatura e levantamento dos dados, e aplicou o método dedutivo na catalogação das informações, descrição das 
variáveis, e análise dos resultados. Em síntese dos achados, foi possível identificar  81 projetos em tramitação nas casas legislativas que propõem 
a inclusão de novas disciplinas no currículo obrigatório - com destaque para o ensino do Direito Constitucional, Educação para o trânsito, 
Educação Ambiental e Direito do Consumidor – mas que seguem sem qualquer perspectiva de serem convertidos, efetivamente, em lei. Nos 
programas de Pós Graduação investigados, constatou-se que num universo de 126 faculdades, menos de 1/4 registraram trabalhos que 
interagissem com a questão da educação para a cidadania, sendo que no âmbito de 76% delas jamais se publicou qualquer trabalho que tratasse 
sobre o assunto. E examinados, ainda, os projetos-piloto das organizações sociais pesquisadas (notadamente, entidades de classe, universidades 
e OSCIPs), percebeu-se que somente em 3 das 95, encontram-se iniciativas em prol da capacitação do sujeito para o exercício da cidadania. Dados 
que, em linhas gerais, revelam que a Educação para a Cidadania , embora seja um mandamento constitucional, ainda não logrou ser uma 
prioridade na agenda do Estado Legislador, da comunidade científica, e da sociedade civil organizada.
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