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RESUMO

Esta pesquisa visa estudar a contribuição da Câmara dos Deputados na

educação política para a cidadania. Apresenta como referencial teórico a relação histórica

existente entre educação e cidadania e o papel das instituições políticas na formação

cidadã e no fomento à participação política. O objetivo principal da pesquisa é avaliar

como a Câmara dos Deputados desempenha seu papel educativo por meio do estudo de

três dos programas de educação política promovidos regularmente pela Instituição: o

Estágio-visita de curta duração, dirigido aos universitários; o Parlamento Jovem,

prioritariamente dirigido a estudantes do ensino médio; e o Plenarinho, voltado para

crianças do ensino fundamental, até doze anos de idade. As características dos

parlamentos democráticos, como a acessibilidade e a transparência, bem como as

características de ações educativas na área da educomunicação, como o uso de recursos de

interatividade e o aprendizado cooperativo embasam a definição das dimensões sob as

quais cada um dos programas é avaliado. São elas: o grau de acessibilidade, a promoção

da transparência do Parlamento, o conteúdo formal, os recursos de interatividade e de

aprendizado cooperativo disponíveis e a promoção de atitudes cidadãs entre seus

participantes. Os programas avaliados, apesar de sugerirem uma seqüência etária para sua

aplicação, não estão relacionados entre si de forma a constituírem um projeto de educação

continuada da Câmara dos Deputados. Neste sentido, não apresentam conteúdos

complementares e a abordagem destes conteúdos se dá em graus de profundidade

variados, mais ou menos adequados ao público-alvo de cada um deles. Os critérios de

acessibilidade aos programas não são uniformes. Os recursos didático-pedagógicos e os

veículos de aprendizagem utilizados são fatores que influenciam a interação entre os

estudantes e o ambiente legislativo, podendo favorecer a transparência da Instituição na

sociedade. Apesar de caracterizarem-se como ações educativas isoladas, os programas são

avaliados positivamente entre seus participantes e demonstram importantes resultados

quanto à promoção dos valores democráticos e do conhecimento político-legislativo,

elementos fundamentais para a transformação do comportamento social e político do

cidadão. À medida que a Câmara dos Deputados investe no processo educativo e

incrementa os canais de interação com os jovens que têm a oportunidade de participar

destes programas, é capaz de formar multiplicadores na sociedade e valoriza-se como

instituição imprescindível ao fortalecimento da democracia brasileira.
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INTRODUÇÃO

A discussão sobre a importância da educação política para a consolidação da

democracia não encontra controvérsias. A bibliografia sobre o tema é vasta, tanto no âmbito

da ciência política quanto da sociologia da educação. Entretanto, a responsabilidade das

instituições políticas representativas na tarefa de educar o cidadão suscita reflexões e carece

de referencial teórico, sobretudo quanto à competência e à pertinência para o exercício do

papel educativo.

A escola, segundo Maria Victoria Benevides, seria o “ locus” privilegiado e única

instituição cuja função oficial e exclusiva é a educação, e para isso tem o devido respaldo

constitucional. Na realidade, as dificuldades enfrentadas pelo sistema nacional de educação,

principalmente no que concerne à pouca preparação dos professores para tratar o tema – dado

que o sistema prescinde de programas de formação e de material didáticos adequados –

comprometem o desempenho efetivo desta função. O que se observa é uma lacuna de

conhecimento em todos os níveis de educação – do ensino fundamental ao superior –, a

respeito da política, do regime democrático e demais matérias derivadas (BENEVIDES,

1996).

É no seio das instituições representativas do Poder Legislativo, como a Câmara dos

Deputados, que o reflexo da fragilidade da educação política para a democracia pode ser

fortemente percebido.  A imagem negativa do parlamento na sociedade expõe a fragilidade do

relacionamento entre o cidadão e as instituições públicas que o representam. O exercício da

livre escolha de representantes políticos carece de amadurecimento e conhecimento, requisitos

a serem supridos por um processo educativo abrangente, constante, inclusivo e extensivo a

todos os cidadãos. Norberto Bobbio, ao vislumbrar o futuro dos regimes democráticos, aponta

o fracasso da educação para a cidadania, o que nos leva a refletir se o simples exercício do

voto – instituto utilizado por todas as democracias modernas e freqüentemente desvinculado

de outros tipos de participação política – seria suficiente para “treinar” ou “formar” o cidadão

para participar efetivamente do governo. De fato, a falta de preparo político e de consciência

cidadã da população ameaça o futuro da democracia e evidencia uma falha no sistema

educacional do país (BOBBIO, 1999).

Cientes dessa falha e de seu potencial educativo nos assuntos relacionados à política e

à cidadania, em especial no que tange o conteúdo sobre as características do
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regime democrático, o papel do Poder Legislativo, e o processo de elaboração de leis, Casas

legislativas – tanto no Brasil como em países estrangeiros – vêm experimentando um diálogo

cada vez mais estreito com a sociedade. Os objetivos comuns às iniciativas deste tipo são os

de esclarecer a situação política do cidadão perante os poderes públicos, dar transparência aos

trabalhos legislativos, ensinar como se dá o processo legislativo e estimular a participação

política. Todas elas revestem-se do caráter educativo e redundam, com formatos variados, em

programas institucionais como escolas de cidadania ou semelhantes.

A Câmara dos Deputados, imbuída de sua responsabilidade como instituição política e

representativa dos interesses coletivos, também desenvolve iniciativas de educação político-

legislativa dirigidas ao jovem brasileiro com o objetivo de se dar a conhecer e dessa forma

promover a cidadania. De tais iniciativas surgiram instrumentos diversos, com conteúdos,

metodologias e alcances distintos. O objetivo desta pesquisa é avaliar como a Instituição

desempenha seu papel educativo, no que tange à educação política para a cidadania, por meio

do estudo de três dos programas educativos promovidos pela Casa. Os programas a serem

estudados foram selecionados devido à seqüência etária para a qual são propostos – crianças,

adolescentes e jovens universitários –, o que leva a crer que os mesmos poderiam compor

também uma seqüência programática para a abordagem consistente do assunto, desde os

conceitos básicos de cidadania e democracia até o funcionamento do processo legislativo.

Para isso, este trabalho está organizado em cinco capítulos.  No primeiro são

apresentados os referenciais teóricos que embasam a pesquisa, destacando-se o

relacionamento histórico existente entre educação, cidadania e democracia. Neste capítulo, à

luz dos teóricos do modelo da democracia participativa, discute-se a importância do papel

educativo das instituições políticas na promoção dos valores democráticos e cidadãos.

No segundo capítulo, são apresentadas as perspectivas que orientam a análise dos

programas educativos da Câmara dos Deputados. Com base nas características desejáveis dos

parlamentos democráticos, no relacionamento da juventude brasileira com a política e nas

características de ações de educomunicação são estabelecidas as cinco dimensões e critérios

de avaliação sob os quais os programas pesquisados são avaliados e comparados.

Os três capítulos seguintes são dedicados à apresentação dos programas objeto da

pesquisa, a começar pelo Estágio-visita de curta duração, seguindo-se o Parlamento Jovem e,

por fim, o Plenarinho. Nestes capítulos, cada um dos programas é detalhadamente descrito

quanto ao seu funcionamento e histórico, bem como avaliado de acordo com os critérios e
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dimensões definidos no Capítulo 2. Os normativos que disciplinam os programas, a ementa

dos cursos, os relatórios de avaliação dos participantes, os instrumentos de pesquisa pós-

evento já aplicados pela Câmara dos Deputados e o acompanhamento pessoal dos programas

foram importantes ferramentas para a avaliação e discussão de  aspectos como o conteúdo

exposto, o nível de profundidade, os recursos utilizados e o alcance de cada uma dessas ações

educativas da Casa.

O trabalho é finalizado com a apresentação de um quadro comparativo entre os

resultados da avaliação das dimensões propostas nos três programas, com vistas a destacar os

pontos fracos e fortes de cada um deles em relação aos demais, bem como apresentar

elementos para subsidiar ações que visem a convergência e integração dos instrumentos de

educação político-legislativa da Câmara dos Deputados.
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CAPÍTULO 1

 REFERENCIAL TEÓRICO

Um dos maiores desafios das democracias atuais é conter a apatia política dos

cidadãos. Os governos democráticos representativos enfrentam o dilema da pouca

participação popular, do desinteresse pela “coisa pública” e, conseqüentemente, do

questionável exercício da cidadania.  Esta é a constatação de Norberto Bobbio ao apresentar a

“sexta promessa não-cumprida” da democracia, a que trata do exercício educativo da prática

democrática. Segundo o cientista político, “nas democracias mais consolidadas assistimos

impotentes ao fenômeno da apatia política, que freqüentemente chega a envolver cerca da

metade dos que têm direito ao voto” (BOBBIO, 1999, p. 45). O próprio conceito de cidadania,

que está intrinsecamente associado à definição de “democracia” 1, sofreu importantes

transformações desde a sua concepção e tomou, ao longo do tempo, significados outros que

adensam a sua essência.  Ao abordarmos o tema da educação política para a cidadania é de

valioso cuidado entender o significado de cidadania na atualidade, de forma que possamos

avaliar a relação de causa-efeito que a preposição “para” indica existir entre os dois grandes

conceitos envolvidos nesta pesquisa: educação política e cidadania.

A necessidade de situar no tempo presente o sentido de cidadania com o objetivo de

discutir a pertinência do papel educativo da Câmara dos Deputados, nos remete ao estudo da

evolução do termo. Neste intento, percebemos que ao longo da história da democracia,

cidadania e educação permaneceram, de uma maneira ou de outra, estreitamente relacionados,

e que a intensidade deste relacionamento determinou sobremaneira a experiência prática de

cidadania e a qualidade dos regimes democráticos nas sociedades. Esta percepção nos

predispõe a qualificar positivamente as iniciativas de educação do cidadão que instituições

políticas brasileiras porventura experimentam e nos oferece uma proveitosa perspectiva para a

avaliação dos programas de educação política desenvolvidos pela Câmara dos Deputados.

                                                  
1 Na teoria contemporânea da democracia confluem três grandes tradições do pensamento político, entre elas  a teoria
clássica, divulgada como teoria aristotélica, das três formas de Governo, segundo a qual a Democracia, como Governo
do povo, de todos os cidadãos, ou seja, de todos aqueles que gozam dos direitos de cidadania, se distingue da
monarquia, como Governo de um só, e da aristocracia, como Governo de poucos  (BOBBIO, 2004, p. 319).
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1.1 Cidadania e educação, uma relação histórica

O termo “cidadania” está relacionado à situação do indivíduo em uma sociedade. O

radical latino “civitas” – cidade – equivale à “pólis”, a cidade-estado da Grécia antiga entre os

séculos VIII e VII a.C.. A força etimológica da palavra nos dá a dimensão da importância do

contexto social no seu significado. A cidade, grupamento humano organizado onde eram

estabelecidas as relações sociais e políticas entre os indivíduos, é o nascedouro do termo. O

homem, habitante da “pólis”, é   cidadão e o é justamente porque prescinde da pólis e de suas

características de sociedade para assim ser. A essência da cidadania residia pois no caráter

plural da comunidade da pólis e nos direitos e deveres reguladores das relações dos cidadãos

entre si e destes com o poder público.

Neste sentido, os cidadãos – ou “politai” – eram aqueles que participavam das

decisões da pólis, o que lhes permitia influenciar os rumos da sociedade. Encerrava-se nessa

possibilidade o direito político à participação nos negócios do Estado, fundamento da Teoria

Clássica da Democracia (PATEMAN, 1992, p.10), e por conseguinte o direito a exercer um

cargo político e a votar nas assembléias públicas.  Tanto a sociedade grega quanto a romana

organizavam-se politicamente sobre os extremos opostos da cidadania e da não-cidadania, o

que acrescentava ao cidadão um valor especial diante da coletividade, conforme destaca Lage

de Resende e Morais (apud Wilba L. M. Bernardes, BERNARDES, 1985):

A cidadania era para os gregos um bem inestimável. Para eles, a plena
realização do homem se fazia na sua participação integral na vida social e
política da Cidade-estado (BERNARDES, 1985, p.23).

O valor da cidadania tornava o projeto de formação do cidadão grego um projeto da

“cidade” e o Estado tomava para si a responsabilidade de educar os indivíduos para tal. O

projeto educativo ateniense extrapolava os limites da mera educação escolar para atingir uma

característica holística cujo  objetivo era “o desenvolvimento do cidadão fiel ao Estado e a

formação do homem que adquiriu plena harmonia e domínio de si”. (MORANDO, 1961, p.

45). O relato de Platão confirma esta característica do projeto de educação da civilização

grega:

Depois de estarem livres da escola, o Estado, por sua vez, obriga-os a aprender
as leis e a viver de acordo com elas, a fim de que não procedam ao acaso. Tal
como o mestre-escola que, para os que não sabem escrever, traça as letras com o
estilete e lhes entrega a tabuinha e os força a desenhar o traçado dos caracteres,
assim também a cidade, depois de ter delineado as leis, criadas pelos bons e
antigos legisladores, os força a mandar e a serem mandados de acordo com elas.
(...) Perante tais cuidados com a virtude (aretê) particular e pública, ainda te
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admiras, ó Sócrates, e pões objeções à possibilidade de a virtude se ensinar?
(PLATÃO, Protágoras, 325 e in: PEREIRA, 1971, p. 397)

Do ideal de cidadania perfeita e justiça deriva a virtude cívica –  a aretê – que segundo

Platão, abrange o amor pelas leis, o respeito ao bem comum e às instituições públicas

(PLATÁO, Protágoras, in: PEREIRA, 1971).

Neste sentido, a educação tinha uma finalidade cívica, ou seja, relativa ao

comportamento do indivíduo dentro da comunidade e ao trato das questões comuns afetas a

toda a sociedade. Como parte deste comportamento, a cidade exigia a participação do cidadão

na vida pública por meio de sua atividade nas reuniões políticas, administrativas e jurídicas,

tornando a cidadania um dever inalienável, ao qual nenhum cidadão poderia eximir-se. É,

portanto, originária da civilização grega, a concepção tão atual de que educação é requisito

preparatório para a conquista e o exercício da cidadania, conforme destaca Luzuriaga no

trecho a seguir:

O ideal grego de educação é o primeiro que aparece na história de maneira
consciente e caracteriza-se, em geral, pela formação do homem político, o
homem da pólis (...), do cidadão, tanto no aspecto civil como no aspecto bélico
(LUZURIAGA, 1977, p. 106).

Mesmo durante a antiguidade, a evolução da organização política das cidades-estados

gerou extensões ao conceito original de cidadania. Durante o período em que o poder esteve

restrito a pequenos grupos – governos imperiais aristocráticos –, o gozo dos direitos políticos

estava vinculado somente aos nascidos em território grego, e o conceito de cidadania fundia-

se com o de nacionalidade2.  Além dos estrangeiros, também os homens que trabalhavam pela

sobrevivência ou não possuíam propriedades e os que tinham dívidas (considerados escravos)

estavam excluídos do exercício da participação política, caracterizando um modelo de

“cidadania censitária”. Filhos menores e mulheres também estavam destituídos de direitos

políticos, uma vez que pertenciam a um universo privado, considerado como tal por restringir-

se à esfera de dominação despótica do titular chefe da família, este sim, cidadão.

O deslocamento do poder político aristocrático para as assembléias e conselhos

populares provocou uma ampliação gradual da cidadania a estrangeiros e devedores (que

deixaram de ser considerados escravos), o que não significou a igualdade de direitos políticos

entre classe sociais distintas. O acesso às altas magistraturas só era facultado a determinadas

                                                  
2 Que é uma das acepções atuais do termo, segundo a Constituição federal Brasileira, em seus artigos 12 e 14. Wilba
Bernardes observa que existe uma nítida distinção entre os conceitos de cidadania e nacionalidade. Aos membros do
Estado brasileiro (nacionalidade) são concedidos direitos políticos (cidadania) (BERNARDES, 1995, p.30).
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classes e as decisões da Assembléia do povo eram eventualmente submetidas a um Conselho

formado por privilegiados da antiga aristocracia3.

Semelhante situação era verificada no governo romano. As classes sociais

determinavam o nível de cidadania possível para os patrícios – nobres com acesso à educação

que detinham plenos direitos políticos – e plebeus – romanos não nobres e estrangeiros,  aos

quais não cabiam quaisquer direitos, inclusive o da educação.  A cidadania ainda submetia-se,

convenientemente para a aristocracia dominante, a critérios provenientes da tradição mítico-

religiosa que reservava aos patrícios o privilégio de comunicar-se com os deuses, tornando-os

aptos ao exercício de magistraturas especiais (CARDOSO, 1985, p.65).

Assim como na sociedade grega, também o direito romano evoluiu com a

redistribuição do poder e reformas políticas no sentido de ampliar os critérios de concessão da

cidadania.   A famosa Lei das Doze Tábuas, 450 a.C. proporcionou maior participação

política aos plebeus e iniciou o processo que culminou com a extensão da cidadania a quase

todos os habitantes, já em 212 d.C., sob o império de Caracalla.

A trajetória clássica de construção do conceito de cidadania nos remete essencialmente

ao campo do direito político, percebendo-se entretanto que a participação política assentava-

se em bases questionáveis de liberdade e em notáveis desigualdades sociais. As cidades-

estado greco-romanas nos mostram que, apesar de inspiradoras do conceito ideal de cidadania

e da importante vinculação desta com a educação do homem, afastaram-se das condições para

o seu exercício efetivo, o que impediu a realização plena da democracia e da soberania

popular baseada nos princípios da liberdade e igualdade civil e social. Reforça este

pensamento Mário Quintão, para quem o Direito Romano, apesar de proteger as liberdades

individuais, não garantia a igualdade entre os cidadãos, assumindo a escravidão e

discriminando os desprovidos. Além disso, mesmo entre os próprios indivíduos livres, o

Direito Romano admitia a desigualdade originando o que hoje conhecemos como “exclusão

social” (QUINTÃO, 2001, p. 241).

Na Idade Média, com a ruralização da economia e ascendência política da Igreja, a

sociedade organizou-se sobre estamentos bem definidos: o clero, a nobreza e os camponeses.

O adjetivo “cidadão” não encontrava titulares nas comunidades, uma vez que o próprio

sentido de coletividade foi abafado pelo crescente poder das classes dominantes, a nobreza,

                                                  
3 As classes censitárias foram criadas no século VI a.C. pelo legislador Sólon (CARDOSO, 1985, p. 47).
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cujo poder baseava-se na propriedade e na riqueza, e o clero, cujo poder fundamentava-se no

saber.

Sobre o acesso a este saber, é importante ressaltar que a educação estava restrita aos

domínios clericais e, mesmo para aqueles que porventura a alcançavam, seu objetivo era mais

obscurantista do que esclarecedor. O processo educativo, além de elitista, estava desassociado

da intenção de formar civicamente o indivíduo, uma vez que a experiência de pertencimento a

uma comunidade foi, neste período, substituída pela sensação de submissão a forças políticas

inquestionáveis. A inexistência de um processo educativo propiciador da conscientização

política sedimentou a impossibilidade de vivência de cidadania neste momento da história.

A participação política foi relegada a segundo plano, já que os potencias cidadãos

eram servos a quem os privilégios não alcançavam e para os quais não restava qualquer tipo

de acesso direto às decisões políticas. O status social e a organização política vigentes eram

reforçados por uma justiça baseada em um sistema consuetudinário, impedindo o julgamento

entre “iguais”, pelo menos entre os menos iguais do estamento inferior da sociedade. Durante

este período, o termo “cidadania” sofreu um esvaziamento de significado e distanciou-se do

sentido cunhado pelos gregos e romanos da antiguidade.

Somente com o aparecimento dos Estados Nacionais, decorrente do renascimento das

cidades e da centralização do poder nas mãos do rei soberano, uma nova ordem social e

econômica tornou possível a retomada da cidadania, em bases conceituais próximas a da

cidadania greco-romana, ou seja, relacionada à concessão de direitos políticos aos indivíduos.

O surgimento de uma classe burguesa economicamente promissora desejosa de se afirmar

também no plano político foi a mola propulsora para esta retomada. Ideais de liberdade,

igualdade e justiça ascendem em uma sociedade convulsionada por transformações sociais,

econômicas e políticas, frutos indubitáveis do amadurecimento intelectual e científico do

período histórico conhecido como Iluminismo.

O pensamento iluminista-liberal influenciou fortemente o ideal de sociedade que

motivou a revolução francesa e a independência americana. Em todos estes movimentos

estava presente a intenção de assegurar ao cidadão a sua emancipação civil, econômica e

política e, para isso, as relações de poder precisavam ser reguladas em bases de igualdade e

liberdade entre os indivíduos. A regulação do poder desloca-se do campo da força para o

campo da cidadania, onde devem prevalecer condições de liberdade e igualdade para o seu

exercício. Segundo Rousseau, o homem livre é aquele escravizado por suas próprias leis, leis
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estas concebidas a partir da consciência humana de coletividade, onde a atuação de iguais

possibilita a realização do contrato social que delega ao coletivo o poder soberano

(ROUSSEAU, 1980).

O Estado Moderno nasce sobre este suporte: o ideário democrático de Rousseau, os

direitos fundamentais humanos de liberdade, igualdade e justiça  e a tripartição do poder. A

cidadania é acrescida de um sentido que vai além da mera concessão de direitos políticos de

participação, mas avança no campo dos direitos civis, expressos pela necessidade de delimitar

a posse dos demais direitos e as relações civilizadas entre as pessoas; e no campo dos direitos

sociais, expressos na luta pela igualdade de classes.

Até os dias atuais, o termo “cidadania” seguiu sofrendo acréscimos e interpretações ao

seu significado, sempre ao sabor do comportamento humano em sociedade e sujeito aos

anseios populares pela conquista de novas prerrogativas quanto à participação política, à vida

em coletividade e à justiça social. A evolução do conceito confunde-se com a própria

evolução dos governos democráticos. Assim, temos que, em determinados momentos da

história e sob regimes políticos diferenciados, a cidadania adquiriu formas e significados que

refletiram os contextos social e político vigentes, as características humanitárias presentes nas

populações, como a maturidade cultural e a consciência política – frutos de processos

educativos mais ou menos consistentes.

1.2 O papel educativo das instituições políticas: fomento à cidadania

A busca de um conceito contemporâneo de cidadania, completo e abrangente, que

possa refletir o processo de construção das democracias modernas, trouxe um caráter

multidimensional ao termo. Assim, citando T. S. Marshall, o professor Décio Azevedo de

Saes4, nos explica que a  cidadania pode ser desdobrada em direitos civis, políticos e sociais:

São direitos civis, para Marshall, aqueles direitos que concretizam a liberdade
individual, como os direitos à livre movimentação e ao livre pensamento, à
celebração de contratos e à aquisição ou manutenção da propriedade; bem como
o direito de acesso aos instrumentos necessários à defesa de todos os direitos
anteriores (ou seja: o direito à justiça). São direitos políticos, segundo Marshall,
aqueles direitos que compõem, no seu conjunto, a prerrogativa de participar do
poder político; prerrogativa essa que envolve tanto a possibilidade de alguém se
tornar membro do governo (isto é, a elegibilidade) quanto a possibilidade de
alguém escolher o governo (através do exercício do voto). Finalmente, os
direitos sociais equivalem, para Marshall, à prerrogativa de acesso a um mínimo
de bem estar e segurança materiais, o que pode ser interpretado como o acesso

                                                  
4 Professor titular da Faculdade de Educação e Letras da Universidade Metodista de São Paulo.
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de todos os indivíduos ao nível mais elementar de participação no padrão de
civilização vigente (SAES, 2003, p.4).

Tal sistematização orientou a regulamentação da cidadania em vários sistemas

democráticos modernos, inclusive no Brasil, em cuja Constituição Federal tais direitos estão

claramente apresentados5.

A aquisição das três dimensões de cidadania pelo indivíduo torna-o cidadão pleno,

como explica José Murilo de Carvalho:

O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos
incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os que não se
beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não-cidadãos (CARVALHO,
2003, p.9).

A complementaridade entre as três dimensões consideradas por Marshall para

aquisição da cidadania plena dá-se seqüencialmente e reflete o amadurecimento da sociedade.

Marshall mostra que na Inglaterra, primeiro vieram os direitos civis, conquistados no século

XVIII. Em seguida, os direitos políticos, no século XIX e finalmente, os direitos sociais,

conquistados no século XX. Isso reforça a constatação de que a cidadania é resultante do

processo histórico de relacionamento dos indivíduos com o Estado e com o poder público e

cada nação vivencia uma experiência única de construção dessa cidadania, atingindo ou não a

sua plenitude à medida que avança na conquista das dimensões que a constituem.

A cidadania é, portanto, o resultado de intervenções humanas conscientes na ordem

social e política. Dessa forma, é parte do decurso evolutivo da cidadania a aquisição de

consciência pelos cidadãos, sendo essa a primeira etapa do processo. Dificilmente

conseguiremos definir como se forma a consciência cidadã, mas podemos compreender sua

importância pelos efeitos por ela produzidos.

A consciência fornece ao cidadão a compreensão do seu papel na coletividade e o

discernimento necessário para que ele reconheça os direitos que lhe são pertinentes neste

contexto. Este é o requisito primeiro para o estabelecimento de crenças e atitudes que o faça

comportar-se como parte do grupo (coletivo) relativamente ao que os indivíduos deste grupo

têm em comum. Portanto, a aquisição de consciência cidadã passa necessariamente por um

processo de reconhecimento de status perante o todo, o coletivo, a sociedade; ainda que este

reconhecimento refira-se ao que lhe falta para sentir-se  pertencente a este grupo. O “déficit

                                                  
5 Os direitos civis, políticos e sociais  encontram-se segmentados sob o Título II – Dos Direitos e Garantias
Fundamentais (BRASIL, 1988).
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de reconhecimento”, como elucida Lúcia Avelar, funciona como uma alavanca para a atitude

de cidadania:

A participação em ações coletivas é, em suma, uma procura por reconhecimento,
própria dos indivíduos com déficit de reconhecimento (AVELAR, 2004, p. 230).

 A formação da consciência do ser cidadão não é, entretanto, algo que aconteça

somente no plano experimental da vivência em comunidade. O componente cognitivo

adicionado pelo processo educativo que permite ao cidadão, entre outras aquisições, tomar

conhecimento dos direitos que lhe são inerentes é elemento fundamental  para o aparecimento

desta consciência. A experiência real com o coletivo somada à tomada de consciência dos

direitos políticos, civis e sociais são ingredientes valiosos na construção da cidadania, e a

educação exerce papel catalisador nesta receita.  Ao reconhecer a importância da educação na

transformação de indivíduos em cidadãos, o Estado democrático se fortalece, pois amplia sua

legitimidade pela possibilidade de maior participação popular. Este é o exemplo da Grécia

clássica e um dos seus maiores legados para as sociedades contemporâneas.

José Murilo Carvalho, na tentativa de definir o caminho que conduz à plena cidadania,

destaca que a educação da população é elemento essencial para a aquisição de direitos e a

situa como pré-requisito que desencadeia este processo:

Há, no entanto, uma exceção na seqüência de direitos, anotada pelo próprio
Marshall. Trata-se da educação popular. Ela é definida como direito social mas
tem sido historicamente um pré-requisito para a expansão dos outros direitos.
Nos países em que a cidadania se desenvolveu com mais rapidez, inclusive na
Inglaterra, por uma razão ou por outra a educação popular foi introduzida. Foi
ela que permitiu às pessoas tomarem conhecimento de seus direitos e se
organizarem para lutar por eles. A ausência de uma população educada tem sido
sempre um dos principais obstáculos à construção da cidadania civil e política
(CARVALHO, 2003, p.11).

A educação além de nutriz do processo de construção da cidadania é também por ela

nutrida.  Segundo os teóricos do modelo da democracia participativa6, a participação política

do cidadão tem função educativa. Ou seja, à medida que o indivíduo tem acesso ao processo

educativo que possibilita a aquisição da consciência de seus direitos políticos, ele sente-se

apto a participar destes assuntos. Ao iniciar sua participação, fomentado por esta consciência,

o cidadão estabelece contato com a possibilidade de influenciar o funcionamento das

instituições políticas que lhe são acessíveis e de obter resultados positivos a partir de sua

intervenção. Esta percepção provoca um efeito psicológico sobre os que participam, com

                                                  
6 Carole Pateman contrapõe à teoria participativa da democracia a teoria contemporânea. Para isto cita, entre outros
autores teóricos da democracia participativa, Rousseau, John Stuart Mill e G.D.H. Cole (PATEMAN, 1992, p. 34).
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tendência a torná-los mais motivados a participar. Este ciclo virtuoso fomenta a capacitação

do indivíduo no que tange às qualificações para a participação política.

O modelo participativo considera a participação política fundamental para o

estabelecimento e manutenção do Estado democrático, pois estabelece um processo auto-

sustentável de qualificação do cidadão que traz resultados positivos para a democracia.

Entretanto, para que este modelo possa funcionar bem, cabe ao governo o papel de estimular a

formação da consciência cidadã por meio dos recursos que dispõe. Segundo Carole Pateman,

o fundamental é o governo em seu outro aspecto, qual seja, o de uma “grande influência

atuando sobre a mente humana”, e o critério a ser usado para julgar as instituições políticas

sob essa perspectiva é o “grau em que elas promovem o avanço mental geral da comunidade,

entendendo-se por isto o avanço em intelecto, em virtude e em atividade prática e eficiência”

(J. S. Mill apud PATEMAN, 1992, p. 43).

Ainda segundo Mill, ao bom governo é necessário “a promoção do tipo correto de

caráter individual, e, para tanto, são necessários os tipos corretos de instituições.” Mill

estabelece, a partir desta afirmação, uma relação entre a qualidade das instituições políticas

democráticas e a qualidade dos cidadãos que compõem esta democracia, ao tempo que

responsabiliza o Estado, como mantenedor natural das instituições políticas, pela obtenção

dessa qualidade. Podemos derivar do pensamento de Mill que a maturidade das instituições

políticas reflete o grau de cidadania existente em uma democracia, e que a formação desta

cidadania depende, em grande parte, dessas instituições. O meio para  promover a formação

de cidadania não é desconhecido e, remete-nos mais uma vez ao ideário grego da democracia,

no qual, para além de formar o homem, a educação forma cidadãos. Assim, é natural supor

que governos democráticos, por meio de suas instituições, devam promover, visando o bem

coletivo, a educação para o exercício da cidadania.  Confirmando esta suposição, Carole

Pateman afirma:

Mill encara o governo e as instituições políticas, em primeiro lugar e acima de
tudo, como educativos no sentido mais amplo do termo (PATEMAN, 1992, p.
43).

Sobre este referencial teórico está apoiada a pertinência do papel educativo da Câmara

dos Deputados; não só pelo seu peso como instituição política cujas  atribuições  precípuas

são a de representar o cidadão brasileiro no processo decisório e fiscalizatório e a de elaborar

normas jurídicas, como também pela responsabilidade de promover, em parceria com outras
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instituições do governo, o desenvolvimento contínuo do cidadão com vistas a garantir a

ordem democrática do País. 
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CAPÍTULO 2

A CÂMARA DOS DEPUTADOS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO

POLÍTICA PARA A CIDADANIA: PERSPECTIVAS DE AVALIAÇÃ O

2.1 Parlamentos educativos

O papel educativo dos parlamentos contemporâneos, além de inserir-se na perspectiva

anteriormente explorada, qual seja, a de co-responsabilidade na promoção do

desenvolvimento do cidadão com vistas a assegurar sua participação no processo

democrático, ganha relevante destaque quando analisada sob a perspectiva da valorização do

próprio parlamento perante a sociedade. Segundo o Guia de Boas Práticas da União

Interparlamentar - UIP7, são características desejáveis de um parlamento democrático a sua

transparência e acessibilidade. Tais características, de caráter social, estão associadas ao

relacionamento das casas legislativas com a sociedade e, agregadas a outras, de caráter

político, como o grau de representatividade do parlamento, e de caráter funcional, como quão

eficaz é o desempenho deste parlamento em relação a suas tarefas legislativas, representativas

e fiscalizadoras, podem dotar a instituição parlamentar de um papel mais ou menos valioso

dentro do sistema democrático (UIP, 2006, p. 7).

O conceito de transparência está ligado ao grau de abertura do diálogo que uma

instituição mantém com a sociedade. Nesse sentido, a transparência administrativa significa

que atrás do invólucro formal de uma instituição se perfilam relações concretas entre

indivíduos e grupos (CHEVALIER, 1988, p.251 apud PEREIRA, 2004, p. 3). A importância

de um parlamento transparente para a democracia pode ser atestada pelas palavras de José

Matias Pereira:

Observa-se nos países desenvolvidos, que o fortalecimento das relações do
Estado com os cidadãos constitui-se em importante investimento destinado a
aperfeiçoar o processo de formulação de políticas e em elemento fundamental da
boa governança, permitindo ao governo obter novas fontes de idéias relevantes,
informações e recursos para a tomada de decisão. Essa contribuição tem sido
vista como importante também para a construção da confiança pública no
governo elevando a qualidade da democracia e fortalecendo a capacidade cívica.

                                                  
7 A União Interparlamentar é a organização internacional de Parlamentos de Estados soberanos, criada em 1889. É o
foro central de diálogo parlamentar em escala mundial e trabalha em prol da paz e da cooperação entre os povos e pelo
estabelecimento de uma democracia sólida e representativa (UIP, 2006, p. 206).
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Esses esforços contribuem para o fortalecimento da democracia representativa,
na qual os parlamentos desempenham papel de destaque (PEREIRA, 2004, p.
15).

Acessibilidade é definida como “facilidade na aproximação, no tratamento ou na

aquisição” (HOUAISS, 2001). O conceito de acessibilidade, neste contexto, está associado às

facilidades de acesso da sociedade ao parlamento, ou seja, a existência de mecanismos

diversos que conduzam o cidadão ao encontro do parlamento, independentemente de suas

características ou possibilidades individuais. Para tanto, é desejável que existam tantas

possibilidades quantas forem as necessárias para que a qualquer indivíduo seja facultada a

condição de chegar até a Instituição. O encontro, aqui mencionado, não pode ser entendido

exclusivamente como presencial, mas significa qualquer forma de contato que proporcione ao

cidadão obter informações, travar conhecimento, estabelecer diálogos, acompanhar, participar

direta ou indiretamente das atividades desenvolvidas nesta espécie de instituição, por

definição democrática e representativa, que é o parlamento. Portanto, a diversidade de

caminhos para acesso ao parlamento é um fator que influencia sobremaneira o grau de

acessibilidade do mesmo. Assim, podemos adjetivar o conceito de acessibilidade utilizando

para isso o conceito de democracia. Um acesso democrático significa que, todos os cidadãos,

dentro dos parâmetros teóricos de igualdade e liberdade próprios de uma democracia, podem,

por um ou outro meio, alcançar o parlamento de sua nação.

Por isso, o diálogo com a sociedade deve ser praticado sob diversos formatos e pode

ser viabilizado a partir do estabelecimento de canais de comunicação do parlamento com o

público. A multiplicidade de meios de difusão, como a televisão, rádio e Internet, entre outros,

permite que grande parte da sociedade tenha acesso às informações sobre o trabalho do Poder

Legislativo e da atividade representativa, possibilitando que o cidadão assimile sua

importância na estabilidade da democracia. Transparência e acessibilidade são, portanto,

requisitos interdependentes e importantes para que um parlamento desenvolva programas

educativos voltados para a construção da cidadania.

Vários parlamentos do mundo8 desenvolvem iniciativas para ampliar o acesso do

público aos seus trabalhos, seja pelo aperfeiçoamento de canais próprios de comunicação ou

pelo aprimoramento das relações com a mídia jornalística e canais de comunicação externos.

                                                  
8 O Guia de boas práticas da UIP, em seu Capítulo 3, cita vários exemplos de ações de parlamentos estrangeiros no
sentido de incrementar a acessibilidade do cidadão aos seus trabalhos, por meio do estreitamento das relaçóes com a
imprensa. Destaca-se o exemplo do parlamento britânico, que possui uma comissão, “Puttnam Comission on
Communication of Parliamentary Democracy”, cujos parlamentares tomam a iniciativa e identificam temas que
possam interessar à população e os divulgam por meio de informes para a imprensa (UIP, 2006, p. 45).
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Mais do que simplesmente cumprir o preceito legal de dar publicidade às leis e transparência

ao processo de elaboração legislativa, tais iniciativas têm em comum a intenção de aproximar

o Poder Legislativo da população, com vistas a promover a credibilidade e a valorização do

parlamento em ações que desmistificam a atividade legiferante, representativa e fiscalizadora.

A opção do parlamento brasileiro foi pela criação de uma rede de comunicação

própria, além da institucionalização de programas de conteúdo informativo com este fim.

Assim, a Câmara dos Deputados dispõe hoje, sob administração da Secretaria de

Comunicação Social - SECOM, de canais de comunicação estruturados sobre veículos como a

TV Câmara, a Rádio Câmara, o Jornal da Câmara e a Agência Câmara de Notícias. Esta

última inserida no portal da Câmara dos Deputados, veículo que congrega alguns serviços e

inúmeras informações sobre o Poder Legislativo, como legislação, perfil e atividade dos

parlamentares, processo legislativo, atuação e atribuições dos órgãos da Casa e estudos

técnicos, entre outros. Além da missão institucional9 de cada um destes veículos, relacionadas

à reprodução e transmissão das discussões e votações do Plenário e das comissões, alguns

objetivos comuns podem ser ressaltados, como o de dar transparência ao processo de

elaboração das leis que regem o dia-a-dia dos brasileiros, o de consolidar-se como canal

público de informação e promoção de cidadania e o de traduzir para o público, em linguagem

acessível, o que acontece no parlamento brasileiro10.

No viés educativo, ou seja, aquele que, por meio de conteúdo programático

didaticamente organizado visa levar instrução ao cidadão, a Câmara dos Deputados organiza

suas atividades em torno de programas. Estes programas, em sua grande maioria, são

desenvolvidos no âmbito da SECOM e do Centro de Formação e Treinamento e

Desenvolvimento da Câmara dos Deputados - CEFOR. Uma recente iniciativa denominada de

“Escola da Cidadania”11 tem como objetivo o estabelecimento de diretrizes, objetivos e ações

educativas de promoção da cidadania com enfoque político-legislativo. A Escola da

Cidadania deve articular a integração destes programas (inclusive daqueles que são objeto

deste trabalho), bem como dos projetos educativos já em andamento12, sobretudo no que se

                                                  
9 Conforme os arts. 10 e 11 da Resolução n° 21  da Câmara dos Deputados de 1971 (BRASIL, 1971).
10 Conforme página eletrônica da TV Câmara no portal da Câmara dos Deputados,
http://www.camara.gov.br/internet/tvcamara/default.asp?selecao=INSTITUCIONAL
11 A portaria n° 154, de 03/12/2007, cria o Programa Escola da Cidadania e institui o Comitê com o objetivo de
planejar, promover e sustentar ações destinadas à educação para a cidadania, com enfoque político-legislativo, voltadas
para a sociedade.
12 Destacam-se os projetos de Educação à distância geridos pelo Centro de Formação e Treinamento da Câmara dos
Deputados – CEFOR e o programa de televisão “Câmara Ligada”, para jovens entre 18 e 25 anos, realizado pela TV
Câmara e já em sua décima edição.
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refere à elaboração e disponibilização de material didático e informativo e realização de

eventos. O enfoque principal proposto para a Escola de Cidadania, segundo o relatório

elaborado pelo grupo de servidores responsável pela discussão e implantação do projeto na

Câmara dos Deputados, é a disseminação, de forma didática e especializada aos segmentos

sociais, princípios e práticas relativas ao exercício da Política e às atividades legislativa e de

fiscalização financeira, no processo de formação escolar, profissional e cultural, como valores

essenciais à democracia.

2.2 Juventude brasileira e política: um breve comentário

Os programas de educação política para a cidadania desenvolvidos pela Câmara dos

Deputados e selecionados como objeto desta pesquisa, Plenarinho, Parlamento Jovem e

Estágio-visita, têm em comum a característica de serem dirigidos para a população infanto-

juvenil, variando o alvo, segundo o propósito de cada um deles, de crianças de sete anos até

jovens universitários.  Sendo assim, acreditamos ser relevante para este trabalho, verificar

como se apresenta no Brasil o relacionamento dos jovens com os assuntos afetos à política,

participação e cidadania.

De acordo com a União Interparlamentar, grande parte dos parlamentos encontram

dificuldades para envolver o público juvenil em suas atividades, dificuldade esta que, em

especial no Brasil, seria reforçada pelo grande desinteresse que a população demonstra por

assuntos relacionados a política de forma geral (UIP, 2006, p. 65).

Segundo Fábio Luis Guimarães (2006, p. 50), “quaisquer pesquisas estatísticas feitas

no Brasil indicam a verdadeira aversão do brasileiro às atividades político-sociais”. A

afirmação é comprovada com base nos dados estatísticos formulados pelo Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística - IBGE e citados pelo autor, segundo os quais verificou-se que, em

1996, menos de 18% (dezoito por cento) dos brasileiros declararam-se partícipes de algum

tipo de ativismo político-social no Brasil. Fernando Abrúcio (2007, p. 48) aponta um grande

desafio para a  sociedade brasileira: “trazer os jovens para a  política”. “A adoção de um

comportamento mais ativo em prol da democracia por parte dos mais velhos é a fórmula para

produzir novas gerações capazes de melhorar o Brasil”, complementa.

Estas considerações, entretanto, podem nos remeter a conclusões equivocadas sobre o

interesse do jovem por política. A apatia da juventude sobre assuntos relacionados à política

não deve ser tomada como verdade acabada. É o que demonstra a pesquisa de opinião
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“Juventude Brasileira e Democracia – participação, esferas e políticas públicas”,  realizada

entre julho de 2004 e novembro de 2005 em sete regiões metropolitanas do Brasil, e

coordenada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - IBASE13 . A pesquisa

buscou ouvir e debater com oito mil jovens brasileiros, de perfis sócio-econômico variados,

entre 15 e 24 anos de idade, os limites e possibilidades da sua participação em atividades

políticas, sociais e comunitárias, considerando a importância da inclusão desses sujeitos para

a consolidação do processo de democratização da sociedade brasileira. Entre outras relevantes

colaborações para o tema, a pesquisa revelou que os jovens estão preocupados com o futuro

do País e o desempenho do poder público, ao contrário do que é reproduzido pelo senso

comum. A preocupação torna-se mais expressiva quando 64,7% dos entrevistados afirmam

não acreditar que os políticos representem os interesses da população (IBASE & PÓLIS,

2005, p. 51).

Entretanto, ao responderem sobre sua participação política, a partir de três níveis pré-

estabelecidos, 8,5% dos jovens se consideraram politicamente participantes, 65,6%  disseram

que têm interesse no assunto e procuram se informar, apesar de não participarem

pessoalmente, e 24,7% declararam que além de não participarem pessoalmente, sequer

buscam informações sobre o assunto. Os números da Pesquisa de Opinião expressam,

contudo, um dado revelador: a maioria dos jovens entrevistados demonstra interesse pelos

assuntos da política, e ainda que não participem diretamente nos espaços institucionalizados

da política, demonstram participar de alguma esfera pública ao buscarem informações sobre

política (IBASE & PÓLIS, 2005, p. 48).

A pesquisa aponta ainda uma lacuna quanto à consciência de direitos para esses

jovens. Os dados revelam que a percepção de cidadania da juventude está mais relacionada à

questão social do que à vida cívica e às liberdades fundamentais. O relatório final do trabalho

sugere ser esta lacuna uma “pista importante para pautas educativas e de mobilização que se

dirijam à ampliação da consciência dos direitos dos(as) jovens brasileiros(as).”  (IBASE &

PÓLIS, 2005, p. 83).

Desta lacuna, podemos derivar que o jovem brasileiro, além de não conhecer suas

prerrogativas cívicas de cidadania, provavelmente desconhece a legislação que o afeta, a

começar pelo desconhecimento dos direitos e garantias individuais assegurados pela

Constituição, como  aponta a citada pesquisa. Sendo assim, o campo de atuação de programas

                                                  
13 A pesquisa contou também com a participação de outras entidades parceiras, entre elas, o Instituto Pólis.
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de educação política com vistas à construção da cidadania entre os jovens é vastíssimo. Se

confontrarmos esta perspectiva com a necessidade de fortalecimento dos espaços políticos

institucionalizados no País, por meio, por exemplo, da aproximação dos parlamentos com a

população brasileira, encontramos um forte argumento para que a Câmara dos Deputados

mantenha-se dedicada ao propósito educativo que ora desenvolve.

2.3  Educomunicação e as características comuns aos programas educativos

da Câmara dos Deputados

Os programas educativos desenvolvidos pela Câmara dos Deputados e voltados para o

público infanto-juvenil estão inseridos nos dois contextos anteriormente explorados, quais

sejam, o de desenvolvimento do papel educativo do parlamento e o de iniciativa social para a

construção da cidadania. Tanto funcionam como instrumentos de valorização do parlamento

e, para tal, abarcam temas de cunho político-legislativo, quanto potencializam o

desenvolvimento da cidadania entre os jovens, tratando de assuntos voltados para aquisição de

conhecimentos sobre direitos civis e políticos.

Algumas características destes programas levam os mesmos a assemelhar-se com

iniciativas no campo da “educomunicação”. Trata-se, segundo o Prof. Ismar de Oliveira

Soares14, de um campo emergente que não é exatamente o da educação tradicional nem o da

comunicação, porém seria um campo de convergência dessas duas áreas, e cuja força reside

na busca da cidadania e na participação (MENEZES, 2001).

O termo educomunicação, apesar de servir mais propriamente para classificar ações

educativas não formais desenvolvidas no âmbito da sociedade civil, empresta aos programas

desenvolvidos pelo parlamento brasileiro algumas interessantes perspectivas de avaliação.

Levando-se em conta que a Câmara dos Deputados não pode ser classificada como uma

escola, cujo objetivo principal é a educação formal, e ainda, que tais programas além de terem

propósito instrucional, compõem um conjunto de ações de comunicação cujo objetivo é

aproximar a sociedade do parlamento, poderíamos nos apropriar do termo também para as

atividades educativas da Câmara dos Deputados.  Esta possível classificação é reforçada

quanto consideramos que, para o campo da educomunicação, “vale dizer: toda relação

                                                  
14 Em mesa-redonda sobre o tema “Educação na comunicação: uma questão de ética”, realizada por ocasião do
Seminário Educação e Comunicação: um debate contemporâneo, promovido pela Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo - FEUSP e pelo mestrado em Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi, realizado
entre os dias 6 e 8 de novembro de 2001,  nos campi das duas instituições.



31

comunicativa pode transformar-se numa relação educativa e toda ação educativa deveria

transformar-se em uma ação comunicativa”, conforme destaca o professor. Ismar Soares

(SOARES, 1999, p.4).

Para definir mais precisamente o contexto do campo da educomunicação, o professor

Soares acrescenta:

O Campo da Educomunicação é compreendido, portanto, como um conjunto de
ações que permitem que educadores e estudantes desenvolvam um novo
gerenciamento, aberto e rico, dos processos comunicativos dentro do espaço
educacional e de seu relacionamento com a sociedade. (...) incluiria não apenas
relacionamentos de grupos (a área da comunicação interpessoal), mas também
atividades ligadas ao uso de recursos de informação no ensino-aprendizagem (a
área das tecnologias educacionais), bem como o contato com os meios de
comunicação de massa (área da educação para os meios de comunicação) e seu
uso e manejo (área de produção comunicativa) (SOARES, 2002, p. 264).

Outra característica dos programas inseridos no campo da educomunicação está no

fato de que  “na comunicação educativa, o conhecimento adquirido pelo sujeito resulta, antes

de tudo, das interações com outros seres humanos, assim como com todos os componentes do

contexto de aprendizagem, inclusive do contexto midiático” (SOARES, 1999, p. 9). Citando a

professora Geneviève Jacquinot15, da Universidade de Paris, o professor Ismar Soares destaca

a importância da  “dimensão colaborativa e cooperativa da aprendizagem”, que segundo a r,

evidencia  o papel dos pares e da tutela do adulto no processo de aprendizagem (SOARES,

1999, p.9).

Também esta característica está presente nos programas de educação política da

Câmara dos Deputados para jovens. Entre os objetivos comuns a estes programas, destaca-se

a intenção de promover entre os participantes a vivência do processo político e democrático

por meio da experimentação ou visualização in loco das rotinas do Poder Legislativo, bem

como da atividade parlamentar. Esta vivência propicia a oportunidade de inserção do jovem

no contexto real do parlamento, cujo trabalho é essencialmente resultante de relações

colaborativas e cooperativas desenvolvida entre os pares. Sendo assim, o aprendizado por

meio desta vivência caracteriza um recurso utilizado também no campo da educomunicação.

Soares observa ainda que dentre os objetivos específicos do campo da

educomunicação está o de facilitar o processo de ensino e aprendizagem através do uso

                                                                                                                                                              

15 A professora emérita da Universidade de Paris 8 (Sorbone) foi citada pelo Prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares por seu
trabalho apresentado no I Congresso Internacional de Comunicação e Educação, promovido pelo Núcleo de
Comunicação e Educação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, NCE/USP, em 1988.
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criativo dos meios de comunicação. Neste aspecto, o uso de tecnologias de informação aliadas

às tecnologias de comunicação podem propiciar ricas interações entre o aprendiz e o meio

sobre o qual, no qual e para o qual pretende-se adquirir conhecimento. Trata-se de uma

proveitosa apropriação e utilização do conteúdo que permeia a sociedade da informação, fruto

da disseminação dos saberes públicos, em prol da socialização e da construção de

significados. É o que ressalta Monica Fantin16 no artigo Perspectivas Teórico-metodológicas

da Mídia-educação: “Sabemos que as mídias não só asseguram formas de socialização e

transmissão simbólica, mas também participam como elementos importantes da nossa prática

sociocultural na construção de significados da nossa intelegibilidade do mundo.”17

Diante do exposto, podemos extrair duas características das ações de educomunicação

que poderão servir como valiosas perspectivas para avaliação das ações educativas da Câmara

dos Deputados: o aprendizado cooperativo, resultante das interações humanas promovidas no

decorrer do processo educativo e o uso de recursos de interatividade sobre tecnologias de

informação e comunicação.

2.4 Dimensões para avaliação dos programas educativos da Câmara dos

Deputados

Este trabalho avalia a contribuição da Câmara dos Deputados no que se refere à

educação política para a cidadania. Para tanto, como já foi mencionado, utilizaremos como

recurso metodológico a análise comparativa dos três programas selecionados: Plenarinho,

Parlamento Jovem e Estágio-visita. Cada um dos capítulos seguintes será dedicado à

exploração de um destes programas, bem como, ao detalhamento das dimensões que serão

objeto de comparação entre eles.

Tomando por base as perspectivas discutidas anteriormente, quais sejam: transparência

e acessibilidade como características dos parlamentos democráticos e educativos; necessidade

de preenchimento da lacuna existente quanto aos conteúdos educativos sobre política e

cidadania para o jovem brasileiro, e características de aprendizado cooperativo e colaborativo

e de interatividade próprias dos programas de educomunicação; derivamos cinco dimensões

de avaliação, correspondentes a cada uma dessas perspectivas, que serão utilizadas na análise

dos programas estudados.

                                                  
16 Professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), doutora em Educação.
17 Trabalho apresentado ao NP Comunicação Educativa, do VII Encontro dos Núcleos de Pesquisa em Comunicação do XXX
Congresso Brasileiro do Comunicação – Intercom 2007, p. 1 (FANTIN, 2007).
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2.4.1 Primeira dimensão: acessibilidade

Diz respeito aos mecanismos pelos quais os participantes têm acesso aos programas de

educação política desenvolvidos pela Câmara dos Deputados, considerando-se para isso, o

critério de seleção dos participantes e o canal de comunicação utilizado pelo programa

(exemplo: Internet, presencial, televisão). Também será objeto de análise sob esta dimensão, o

grau de diversidade que estes participantes representam com relação à representação

federativa, ou seja, o número de participantes de cada um dos programas proporcionalmente à

distribuição nas unidades federativas do País.

2.4.2 Segunda dimensão: transparência

Diz respeito ao quanto o programa é capaz de promover a abertura da instituição

Câmara dos Deputados entre seus participantes, propiciando para isso o conhecimento sobre

os mecanismos de interação existentes entre o parlamento e a sociedade. A avaliação desta

dimensão tende a ser mais positiva a medida que o programa avança no sentido de não só

apresentar os canais de interação para o educando, mas de capacitá-lo para o uso dos mesmos,

principalmente no que tange a busca de informações e o estabelecimento de diálogos com a

Instituição.

Os seguintes critérios serão utilizados para a avaliação desta dimensão, considerando cada

um dos mecanismos de interação apresentados pelo programa.

Nível de profundidade

• Superficial (1): é considerado de exploração superficial o mecanismo de interação que,

tratado pelo programa, é abordado da seguinte maneira: o mecanismo é citado, mas

não é apresentado ou; o mecanismo é citado, mas sua utilização não é exemplificada

ou ainda; o programa não prevê a possibilidade de prática de utilização do mecanismo

por seus participantes.

• Profundo (2): é considerado de exploração razoável o mecanismo que, tratado pelo

programa, é abordado da seguinte maneira: o mecanismo é citado e apresentado ou; o

mecanismo é citado e exemplificado ou também; o programa possibilita o exercício

prático de utilização do mecanismo pelo participante.
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2.4.3 Terceira dimensão: conteúdo formal do programa

Diz respeito à presença ou não de itens de conteúdos relacionados à Ciência Política, a

Organização do Estado Brasileiro, ao Poder Legislativo e aos Direitos e Garantias Individuais.

O grau de profundidade com que estes itens são abordados no programa também é objeto de

análise. O Quadro abaixo relaciona quais itens de conteúdo serão considerados para análise

desta dimensão.

Quadro 1 - Itens de conteúdo formal a serem analisados no programa

1. CONCEITOS BÁSICOS

1.1 DEMOCRACIA

1.2 REPRESENTATIVIDADE

1.3 PARTIDO POLÍTICO

1.4 CONSTITUIÇÃO FEDERAL

1.5 ELEIÇÃO / VOTO

2. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO

2.1 FEDERALISMO – Conceito e características

2.2 OS TRÊS PODERES – Conceito e características

2.3 PODER EXECUTIVO – Organização e  Atribuições Constitucionais

2.4 PODER JUDICIÁRIO – Organização e Atribuições Constitucionais

2.5 PODER LEGISLATIVO – Organização e Atribuições Constitucionais

3. PODER LEGISLATIVO FEDERAL BRASILEIRO

3.1 BICAMERALISMO – Conceito e Características

3.2 CÂMARA DOS DEPUTADOS – Composição, organização e atribuições

3.3 SENADO FEDERAL – Composição, organização e atribuições

4. CÂMARA DOS DEPUTADOS (ÓRGÃOS LEGISLATIVOS MAIS SIGNIFICATIVOS)

4.1 MESA DIRETORA – Composição e atribuições

4.2 COMISSÕES – Organização, composição e atribuições

4.3 PLENÁRIO – Funcionamento e características
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Os seguintes critérios serão utilizados para o preenchimento da Tabela acima:

a) Presença do item no programa

O item é considerado presente no programa avaliado, desde que esteja 

explicitamente mencionado e possua conteúdo a ele relacionado. No caso dos 

programas Parlamento Jovem e Estágio-visita, o item deve aparecer na ementa 

de uma das palestras constantes do programa ou no conteúdo delas. Serão 

também considerados os materiais de apoio utilizados, como apostilas ou 

transparências. Quanto ao programa Plenarinho, o item deve aparecer na 

árvore de conteúdo do portal, fazer parte da estrutura de menus ou constar, sob 

qualquer formato (textual ou multimídia), em páginas do site.

b) Nível de profundidade

• Superficial (1): é considerado de exploração superficial o item que, presente no

programa, é abordado da seguinte maneira: o item é citado, mas não é

conceituado ou; o item é citado, mas não é exemplificado ou ainda; o item é

citado, mas não associa a essa citação referências bibliográficas ou normativas

de base (Ex: Constituição Federal, Regimento Interno).

• Profundo (2): é considerado de exploração razoável o item que, presente no

programa, é abordado da seguinte maneira: o item é citado e conceituado ou; o

5. PROCESSO LEGISLATIVO

5.1 ESPÉCIES NORMATIVAS - Características

5.2 TRAMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS PROPOSIÇÓES

4.3 REGIMES DE TRAMITAÇÃO

4.4 TURNOS (DISCUSSÃO E VOTAÇÃO)

4.5 PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO (Comissão de Legislação Participativa -

CLP e Projetos de Iniciativa Popular)

6
DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

6.1 DIREITOS POLÍTICOS (constitucionalmente assegurados)

6.2 DIREITOS SOCIAIS (constitucionalmente assegurados)
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item é citado e exemplificado ou também; o item é citado e a ele associam-se

referências que o embasam, como bibliografia ou norma pertinente.

2.4.4 Quarta dimensão: recursos de interatividade e aprendizado

cooperativo

Diz respeito aos recursos de interatividade, tanto humana quanto midiática, isto é,

relativos à variedade de suportes de difusão da informação, existentes no programa e também

ao grau de aprendizado cooperativo proporcionado, considerando a existência ou não de

vivências que possibilitem este tipo de aprendizado.

Esta dimensão será objeto de avaliação com o objetivo de verificar em que grau  os

programas educativos desenvolvidos pela Câmara dos Deputados possuem as características

de ações de educomunicação mencionadas anteriormente, quais sejam, o alto grau de

interatividade proporcionado pela diversidade de recursos para facilitar e maximizar a

comunicação durante o aprendizado (como o uso de tecnologias de informação e

comunicação, mídias alternativas do tipo Internet, televisão) e a dimensão cooperativa e

colaborativa da aprendizagem traduzida pela oportunidade de vivenciar o contexto de

aprendizado, por meio da experimentação e troca de experiências entre educandos,

educadores e desenvolvedores das atividades a serem apreendidas.

2.4.5 Quinta dimensão: Desenvolvimento de atitudes cidadãs

A Diretoria de Recursos Humanos da Câmara dos Deputados – DRH, co-responsável

pela execução dos programas educativos Estágio-visita de curta duração e Parlamento Jovem

por meio do CEFOR, desenvolveu no âmbito de seu Planejamento Estratégico um indicador

denominado “RH Cidadania” cujo objetivo é mensurar o quanto a participação nos programas

educativos por ela promovidos pode ser considerada um estímulo à prática de atitudes

cidadãs. O que se pretende no RH Cidadania é recolher informações sobre o impacto que os

programas tiveram no comportamento dos participantes nas suas relações de cidadania no

ambiente em que atuam.

 Para isso, foram elaborados dois questionários (um para o programa Estágio-visita e

outro para o programa Parlamento Jovem) com perguntas objetivas acerca do comportamento

do participante no que se refere à realização de atitudes que podem ser caracterizadas como

típicas de um cidadão politicamente atento ou engajado. As perguntas giram em torno de
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questões relacionadas à prática cidadã como o acompanhamento de projetos em trâmite no

Legislativo, o acompanhamento das atividades de algum parlamentar, a participação em

eleições ou campanhas eleitorais, a participação em partidos, associações ou agremiações,

entre outras. Os questionários são aplicados em momentos distintos, primeiramente antes do

início do programa educativo e posteriormente, de três a seis meses após a participação no

programa. Para o cálculo do indicador RH Cidadania são somados os respondentes que

registraram pelo menos uma resposta “sim” nas questões referentes a práticas cidadãs e

concomitantemente “sim” na seguinte pergunta de confirmação: “Você acha que sua

participação no Estágio-visita/Parlamento Jovem contribuiu para suas atitudes cidadãs?”. A

intenção é avaliar se a participação em um dos dois programas provocou mudanças de

atitudes nos seus participantes.

Parte destes dados será utilizada na avaliação desta dimensão, aplicável somente a dois

dos programas aqui estudados, o Estágio-visita de curta duração e o Parlamento Jovem. Para o

programa educativo infantil Plenarinho a dimensão não é aplicável, uma vez que o

comportamento avaliado pressupõe a capacidade individual do participante para a tomada de

decisões e uma certa autonomia para participação em determinadas atividades. Consideramos,

portanto, que o nível de complexidade das perguntas utilizadas para permitir a avaliação está

acima das possibilidades de entendimento de uma criança na faixa etária alvo do Plenarinho,

entre 7 e 12 anos. Além disso, a característica virtual do programa infantil, cujo acesso é

franqueado a qualquer usuário da Internet a qualquer tempo, dificulta a identificação do

participante e principalmente o acompanhamento do seu comportamento em espaços de

tempo definidos.

Para a avaliação do potencial de estímulo dado pelos programas educativos para o

desenvolvimento de atitudes cidadãs foram selecionadas, a partir das 21 perguntas objetivas

existentes no questionário elaborado pelo CEFOR, as listadas a seguir. Tal seleção representa

um subconjunto das atitudes cidadãs questionadas no instrumento do CEFOR que acreditamos

mais significativas para avaliação desta dimensão.

a) Acompanhamento de projetos de lei de interesse (pessoalmente, pelo rádio,

pela TV, pelos jornais, pela Internet, etc);

b) Contato com representante do Poder Legislativo;

c) Interesse por temas relacionados à política e ao legislativo (busca de

informações na mídia – TV, Internet, Rádio -, ou em livros e revistas, ou com

os pais ou responsáveis);
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d) Disseminação do conhecimento adquirido nos programas (na família, na

escola, na comunidade);

e) Participação consciente em algum tipo de eleição;

f) Atividade de controle social sobre serviços públicos (denúncia, queixa,

reclamação);

g) Filiação a Partido Político;

h) Filiação a organizações comunitárias ou sociais (ONG, Associação de

moradores);

i) Filiação a organizações estudantis (Centro Acadêmico, Grêmio escolar);

j) Ação Social (doação de sangue, voluntariado, assistencialismo).

Para cada uma das atitudes acima listadas será apresentado o percentual de

participantes de cada um dos programas que, após a sua conclusão, admitiram ter mudado de

comportamento, ou seja, aqueles cuja resposta inicial, antes de participar do programa quanto

à realização das atitudes acima era “não”, e que, após a participação no programa,

responderam “sim” para as mesmas perguntas.  
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CAPÍTULO 3

ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO

3.1 Apresentação do programa

O Estágio-visita de curta duração é um dos mais antigos programas de educação

política para a cidadania promovido pela Câmara dos Deputados18. Seu principal objetivo é

permitir que universitários brasileiros entrem em contato com a Instituição pela via presencial.

O estágio proporciona a oportunidade de observação e vivência de diversas rotinas do Poder

Legislativo, bem como possibilita aos participantes conhecer in loco as atividades

desenvolvidas pelos parlamentares da Câmara dos Deputados. De acordo com a justificação

do Ato da Mesa n° 14, de 3 de outubro de 2007, que fixa o número de estagiários por edição

do programa, o estágio é uma bem sucedida “iniciativa na construção do futuro desejado para

a Câmara dos Deputados, como modelo de excelência na Administração Pública e como

instituição promotora da cidadania”. O programa tem ainda, segundo o texto citado, “o efeito

multiplicador de repasse de conhecimentos e de uma nova consciência político-legislativa”. O

Estágio-visita é dirigido a jovens universitários com mais de dezoito anos regularmente

matriculados em instituições de ensino superior públicas ou privadas (BRASIL, 2007).

Apesar ser intitulado de “estágio” e ter como fundamento a assimilação de

conhecimentos por meio da interação e aprendizagem em ambiente profissional, o programa

distingue-se dos estágios regulares para estudantes do ensino superior por várias razões. Não

estão previstas no programa Estágio-visita atividades práticas visando o aperfeiçoamento

profissional direcionado ou o desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas a

qualquer uma das áreas de formação de nível superior. Dessa forma, não é exigido do

participante pré-requisito algum relacionado ao tipo de graduação que cursa e tampouco ao

tempo de freqüência na instituição de ensino.  Portanto, o programa contempla a participação

de universitários oriundos de qualquer graduação, independentemente do número de

semestres cursados, bem como de qualquer instituição de ensino superior.

Outro aspecto que difere o Estágio-visita de estágios curriculares destinados aos

alunos de ensino superior é a completa desvinculação da instituição de ensino da qual é

                                                  
18 O programa de educação política para universitários, em moldes semelhantes ao atual Estágio-visita de curta
duração, foi previsto no art. 297 da Resolução n° 30 de 1972.
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originário o estagiário do programa da Câmara dos Deputados. À instituição de ensino não

cabe o papel de interveniência19 nem de coordenação sobre as atividades desenvolvidas

durante o programa. Neste particular, destaca-se que o Estágio-visita não substitui o estágio

curricular como procedimento didático-pedagógico cuja competência é da instituição de

ensino, a quem cabe a decisão sobre a matéria, carga horária, duração e jornada do estágio20.

No caso do programa promovido pela Câmara dos Deputados, tais definições estão

inteiramente a cargo da mesma. Segundo o Ato da Mesa n° 51, de 18 de novembro de 2004, a

supervisão do programa Estágio-visita compete ao Segundo Secretário e o plano básico de

atividades é elaborado e revisto anualmente pela Diretoria Geral – DG, pela SECOM e pelo

CEFOR. Não há, portanto, compromisso por parte da instituição promotora de relacionar os

conteúdos abordados no Estágio-visita com os requisitos curriculares dos cursos de graduação

existentes (BRASIL, 2004).

Outro fator de distinção entre o programa da Câmara dos Deputados e os demais

estágios destinados aos alunos de ensino superior é a sua curta duração. A programação total

compreende um período de cinco dias de atividades, entre aulas, palestras, conferências,

seminários e visitas orientadas. Os temas tratados versam, sobretudo, a respeito do Poder

Legislativo e, em especial, sobre a Câmara dos Deputados e seu funcionamento.

O Estágio-visita de curta duração distingue-se ainda de estágios regulares para

estudantes do ensino superior pelo fato de não prever nenhum tipo de remuneração a título de

auxílio a seus participantes. A Câmara dos Deputados não custeia as despesas com o

transporte dos estudantes do Estado de origem para o Distrito Federal (normalmente custeadas

pelo deputado que indica o universitário), entretanto oferece, aos estagiários provenientes de

outros Estados, hospedagem, por meio de convênio firmado com a Escola Nacional de

Administração Pública - ENAP. A alimentação durante o período do estágio também é

despesa custeada pela Casa.

3.2 Histórico

As iniciativas educativas da Câmara dos Deputados voltadas para estudantes

universitários remontam a década de 70 do século passado. O regimento interno  anterior,

                                                  
19 Conforme prevê o § 3° da Lei n° 6.494/77, que dispõe sobre estágios de estudantes de ensino superior e ensino
médio (BRASIL, 1977).
20 Conforme previsto nos arts. 3° e 4° do Decreto n° 87.497/82 que regulamenta a Lei n° 6.494/77 (BRASIL, 1982).
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fruto da promulgação da Resolução n° 30, de 1972, já previa em seu art. 297, a visita de

universitários às dependências da Casa com o objetivo de possibilitar aos jovens o

conhecimento do trabalho realizado na Instituição (BRASIL, 1972).

Em maio de 1974, o então Segundo Secretário, Deputado Petrônio Figueiredo

(MDB/PB) responsável pela coordenação do estágio naquela legislatura, relatava

entusiasticamente, em discurso proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, a

repercussão positiva e o sucesso do programa entre os jovens universitários. Na ocasião,

destacava o Deputado que:

Vêm os jovens aqui conhecer a verdadeira imagem do Congresso, tão deformada
lá fora. Verificam que nesta Casa não há segredos, e que são homens de todas as
regiões unidos em um só sentido de trabalho... Verificam que nossa instituição
espelha o sentimento do povo, respirando as suas angústias e sofrimentos como
se fosse o pulmão da gente brasileira (FIGUEIREDO, 1974).

A universitária Hilda Mangueira Domingues, da Universidade Regional da Paraíba,

estagiária que completava, na mesma ocasião, o seu período de estágio na Câmara dos

Deputados, comprovando a importância e o bom aproveitamento do mesmo, deixou como

depoimento no seu relatório final, as seguintes palavras:

Vimos, e quase diríamos que apalpamos, todo o processamento de reformulação
de um projeto de lei, sua tramitação pelas diversas Comissões Técnicas, os
debates, emendas, esclarecimentos, assessoramento jurídico, toda uma urdidura
para filtrar e escoimar de imperfeições sua caminhada ao Plenário da Câmara, ao
Senado, para chegar à plenitude de sua aprovação e promulgação. ... Somos de
que a experiência, por nós ora vivida, deveria ser oferecida a quantos lidam com
as coisas da lei, para sentirem a evidência da sua sacralidade e o mérito do seu
valor jurídico (DOMINGUES, 1974).

E ainda, com relação aos objetivos do estágio universitário, a estagiária acrescentou:

Sentimos que o estágio teve o objetivo de conscientizar e despertar os
universitários de que esta Casa é útil ao povo e que para ela afluem todos os
problemas da Nação (DOMINGUES, 1974).

O Deputado Petrônio Figueiredo, ao apresentar o relatório anual do estágio

universitário, destacou que estagiaram naquela legislatura, entre agosto de 1973 e agosto de

1974, em nove edições do programa, 626 universitários de quase todos os estados brasileiros,

excetuando-se somente a Bahia e o Ceará. O estágio universitário era então organizado em

períodos de dez dias de atividades no Congresso Nacional (FIGUEIREDO, 1974).

O estágio universitário também foi, na década de 70, objeto do Projeto de Resolução

n° 34 de 1972, de autoria do Deputado JG de Araújo Jorge (MDB/RJ),  cujo objetivo primeiro
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era “a transformação do Poder Legislativo numa verdadeira Faculdade de Estudos Políticos”.

Ainda segundo o autor do projeto, em discurso proferido no Plenário, em dezembro de 1975,

“o estágio devia ser realizado em um ano, em convênio com o Ministério da Educação. Os

estudantes seriam submetidos a provas e, se aprovados, receberiam certificados, que teriam

valor correspondente ao nível superior”.  Em defesa ao Projeto de Lei n° 1.297-A, de 1973, de

autoria do mesmo parlamentar, que estabelecia exigências para que os livros de História do

Brasil e de Educação Moral e Cívica adotados em escolas públicas e particulares incluíssem

em seu contexto capítulos especiais referentes aos Poderes Legislativo e Judiciário, o Sr. JG

de Araújo Jorge, destacou a importância do estágio universitário nos moldes originalmente

propostos por ele:

Os partidos políticos dariam prioridade aos estudantes que aqui estagiassem
durante um ano e realizassem um verdadeiro curso de extensão cultural e de
formação política, incluindo seus nomes na organização das chapas às Câmaras
Municipais e às Assembléias Estaduais. Daríamos uma dimensão nova ao Poder
Legislativo, transformando a Câmara numa Faculdade de Estudos Brasileiros...
Deveríamos ter nas galerias, permanentemente, os estudantes de nível superior
assistindo ao Grande Expediente, à Ordem do Dia, períodos em que são
debatidos os problemas de todos os rincões do Brasil, por autoridades na matéria
e não apenas por políticos, pois aqui se encontram técnicos de todos os setores
de atividades. Converteram o estágio, constante do meu projeto de resolução, em
um simples período de um mês, e agora, são apenas dez dias. Eu só espero que
não acabem definitivamente com o estágio. A idéia de trazer o estudante para
assistir ao que se passe nesta Casa vem ao encontro do que defendo neste
projeto. Desde que aqui cheguei, no meu primeiro mandato, sempre chamei a
atenção para o fato de que cabe a nós tentar mudar a imagem do político perante
a opinião pública. Se não fizermos isso o nosso trabalho será mais difícil, porque
estaremos sempre sujeitos a sermos solapados em nossas atividades (JORGE,
1974).

O Deputado Gomes do Amaral (MDB/PR), em discurso pronunciado na Sessão

Conjunta realizada em 3 de junho de 1977, diante do sucesso do estágio universitário da

Câmara dos Deputados, sugeriu que o estágio universitário fosse também instituído pelo

Senado, “para que os universitários possam conhecer de perto a dinâmica do Senado Federal e

também acompanhar a atuação dos Srs. Senadores” (AMARAL, 1977). Na oportunidade, o

Deputado solicitou a transcrição nos Anais do Congresso, do trabalho de autoria da

universitária Helena Guimarães, que estagiou na Câmara em maio de 1977. Do texto

publicado, destacamos a descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio:

A chance que nos foi dada recentemente pelo Governo Federal no período de
2/5 a 13/5 de visitarmos Brasília, visando também apresentar aos estagiários
universitários na Câmara dos Deputados o mecanismo de elaboração e
apreciação do Plano Nacional de Desenvolvimento e dos projetos de Orçamento
Plurianual de Investimentos e Orçamento Anual, bem assim a prestação de
contas do Presidente da República perante o Congresso Nacional, por um
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trabalho de seriedade e valor... Sentimos de perto toda a tramitação na Câmara
dos Deputados das atividades dos representantes políticos nacionais. Foi algo de
inesquecível, levando-nos a ter consciência precisa de todas as atividades de um
Deputado na Câmara, como também dando-nos a oportunidade de conhecer o
Senado, assistindo nas duas Casas legislativas as sessões e entrando em contato
com figuras das mais gabaritadas no âmbito nacional do nosso mundo político
(AMARAL, 1977).

O que é notório, pela pesquisa nos Anais do Congresso Nacional sobre o então estágio

universitário da década de 70, é que o mesmo guardava importantes semelhanças com o seu

sucessor, o atual estágio-visita, tanto com relação aos objetivos quanto ao formato. No cerne

dos dois programas educativos está a intenção de revelar, de forma presencial e por meio de

vivências, o trabalho realizado no âmbito do Poder Legislativo. Entretanto, o antigo estágio

universitário realizava, como parte de suas atividades, um mergulho mais profundo no

processo legislativo. Esta percepção é comprovada pelos trechos dos relatos anteriormente

transcritos das estagiárias Hilda Mangueira Domingues e Helena Guimarães. Ambos

destacam que os universitários tiveram a oportunidade de enfronhar-se no processo legislativo

por meio do acompanhamento do trâmite de proposições nas comissões técnicas, com acesso

aos debates, emendas, esclarecimentos e assessoramento jurídico relativo às mesmas.

Observa-se que o estágio universitário não ficava restrito às dependências da Câmara dos

Deputados, uma vez que em ambos os relatos, en� ntramos referências ao Senado Federal, a

cujo Plenário os estudantes tiveram acesso para assistir sessões de trabalho. Depreende-se

ainda, do segundo depoimento, que o estágio proporcionou a oportunidade de

acompanhamento da elaboração do orçamento da União e da prestação de contas do

Presidente da República perante o Congresso Nacional.  Convém destacar que o estágio

universitário era organizado sobre o dobro do número de dias do atual Estágio-visita,

provavelmente uma quantidade de tempo mais adequada para permitir que os alunos

pudessem aprofundar suas observações e testemunhar com mais envolvimento as atividades

legislativas nos  diversos órgãos das duas Casas Legislativas.

Na década de 80, também são encontradas referências ao estágio universitário em

pronunciamentos de deputados em Plenário. O programa consolidava-se como uma “louvável

iniciativa” proporcionada pela Câmara dos Deputados à juventude brasileira, como ressaltou o

Deputado Osvaldo Melo (PDS/PA) em seu discurso sobre a participação de jovens paraenses:

[...] são 37 jovens, entre rapazes e moças, que, graças à indicação da bancada
federal do nosso estado, três Senadores e dez Deputados federais, estão
participando, há duas semanas, intensamente, da nossa atividade legislativa,
verificando como funciona o Poder Legislativo, exercitando-se em plenários e
comissões simuladas, servindo para mostrar o nosso trabalho e despertando
vocações para a vida pública e política de nossas gerações. Consideramos que é
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dos mais positivos esse investimento que a Câmara Federal aplica, todos os
anos, nessa missão educativa, com efeitos multiplicadores dos mais salutares no
seio da massa universitária brasileira. Muitas impressões negativas e muitas
distorções são desfeitas com a constatação de como funciona e como se atua em
uma Casa Legislativa, destinada à defesa dos interesses coletivos e aos debates
dos problemas regionais, nacionais e internacionais... Essa geração que está aí
representada não pode ser ignorada, deve ser educada para viver na democracia,
deve confiar em instituições livres estáveis, e não deve cessar de buscar as
verdades eternas, encontrando uma resposta para os abismos das crueldades e
das injustiças vigorantes em nosso País (MELO, 1981).

Em 1983, quase dez anos após a instituição do estágio universitário na Câmara dos

Deputados, o Deputado Albérico Cordeiro (PDS/AL) apresentou Projeto de Resolução com

vistas a incluir no programa a possibilidade de participação de vereadores das Câmaras

Municipais.  A seguinte justificação ao Projeto foi lida em Plenário:

Em decorrência do disposto no art. 290 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, há quase dez anos, vem realizando-se, com resultados altamente
satisfatórios, estágios para universitário nos serviços legislativos da Câmara,
programado de palestras e preleções sobre técnicas e processo legislativo,
assessoramento, estrutura da Câmara dos Deputados, orçamento, fiscalização
financeira e orçamentária. Os jovens que aqui estagiam, além de tomarem
conhecimento da estrutura e funcionamento do Poder Legislativo, poderão ter no
futuro oportunidade de aplicar na sua vida política os ensinamentos práticos e
teóricos aqui recebidos.
Refletindo sobre a importância e profundidade dessa matéria introduzida no
Regimento Interno da Câmara dos Deputados como promoção de caráter
experimental, imaginamos que, se estendido aos vereadores, o quanto poderia
trazer de proveito às nossas desajudadas Câmaras Municipais, que representam
no cenário político a primeira escola de cidadão, o primeiro degrau de quem
pretende fazer carreira política e alcançar, no Parlamento, os cargos mais altos
da vida pública (CORDEIRO, 1983).

O programa Estágio-visita de curta duração, nos moldes de funcionamento mais

próximos do atual, foi instituído pelo Ato da Mesa n° 143, de 15 de janeiro de 2003. Tratou

este dispositivo da retomada e da reformulação do programa, pois, como já visto, a Câmara

dos Deputados realizava desde a vigência do Regimento Interno anterior, fruto da Resolução

n° 30 de 1972, o estágio universitário. Em novembro de 2004, foi publicado novo Ato da

Mesa, o de n° 51, dispondo sobre o Estágio-visita, revogando os normativos anteriores e

promovendo relevantes modificações no funcionamento do programa. Mais recentemente, em

outubro de 2007, o Ato da Mesa n° 14, alterou o limite de participantes do Estágio-visita.

Desde a sua implantação, em 2004, o Estágio-visita já foi promovido em 28 edições e

treinou 1.363 universitários, conforme o Quadro 2 a seguir.
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Quadro 2 - Quantidade de estagiários por edição do programa Estágio-visita de curta duração.

No Quadro 3, detalhamos as principais características instituídas e alteradas pelos

normativos citados ao longo dos últimos quatro anos, tempo de vigência do programa

Estágio-visita de curta duração sob o  formato atual:

2004 2005 2006 2007
Março 57 50 50 37
Abril 56 30 50 52
Maio 45 46 52 50
Junho 69 53 50 52
Agosto 36 49 - 49
Setembro - 46 - 50
Outubro 56 50 - 50
Novembro 36 43 49 50
Totais 355 367 251 390
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Quadro 3 - Características do programa Estágio-visita de curta duração segundo os normativos.

Ato da Mesa n° 143/2003 Ato da Mesa n° 51/2004 Ato da Mesa n° 14/2007
Supervisão do
programa

Segundo-Secretário Segundo-Secretário Segundo-Secretário

Execução do
programa

SECOM, DG, CEFOR SECOM, DG, CEFOR SECOM, DG, CEFOR

Requisitos
exigidos para
participação

Ser indicado por Deputado Federal;
Ainda não ter participado do estágio;
Estar cursando os dois últimos anos de
curso superior em estabelecimento
situado no Estado a que corresponder
a representação do deputado que o
indicou.

Ser indicado por Deputado Federal;
Ser estudante do ensino superior, de qualquer curso,
regularmente matriculados em instituição pública ou
privada.
Não ser “relativamente incapaz ,  nos termos do inciso I
do art. 4º do Código Civil;
Ainda não ter participado do programa;
Assinatura de Termo de Compromisso no qual se
compromete a:

I - cumprir fielmente todas as instruções,
recomendações ou normas relativas ao Estágio-
visita emanadas do CEFOR, sejam verbais ou
por escrito;
II - manter conduta compatível com a ética, os
bons costumes e a probidade administrativa;
III - dedicar-se exclusivamente ao programa,
participar de todas as atividades e cumprir
fielmente a programação;
IV - responsabilizar-se por qualquer dano ou
prejuízo causado ao patrimônio da Câmara dos
Deputados ou de terceiro, dolosa ou
culposamente, aí incluídos os locais de
hospedagem e de alimentação, salvo hipótese
de caso fortuito ou de força maior; e
V - desocupar as dependências do local de
hospedagem conforme as instruções do
CEFOR, quando o visitante se utilizar deste
serviço fornecido pela Câmara.

Idem Ato da Mesa n° 51/2004.
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Ato da Mesa n° 143/2003 Ato da Mesa n° 51/2004 Ato da Mesa n° 14/2007
Número de
edições por
Sessão
Legislativa

Fixado pela Mesa Diretora, por meio
da Segunda-Secretaria, ouvidos os
órgãos técnicos da Casa, no início de
cada Sessão Legislativa.

Fixado pela Segunda-Secretaria Idem Ato da Mesa n° 51/2004.

Número de dias
por edição

5 5 5

Limite de
estagiários por
edição

60 50 70

Limite de
indicados por
deputado ao ano

10 2 2, porém, caberá ao Segundo-Secretário
autorizar, em caráter excepcional, indicações
de candidatos que excedam este limite, desde
que não ultrapasse o número máximo de 70
vagas por edição.

Relatório de
Atividades do
programa

Ao final de cada sessão legislativa, o
Segundo-Secretário deverá apresentar
relatório das atividades do estágio
universitário de curta duração à Mesa
Diretora.

Ao final de cada sessão legislativa, o Segundo-
Secretário deverá apresentar relatório anual das
atividades do Programa. Caberá ao CEFOR elaborar o
relatório anual do Programa, o qual será encaminhado à
Segunda-Secretaria até o dia 15 de dezembro de cada
ano.

Idem Ato da Mesa n° 51/2004.

Tratamento de
exceções

O Segundo-Secretário e o Presidente
da Câmara dos Deputados, em
conjunto, poderão autorizar casos
excepcionais.

Os casos excepcionais serão resolvidos pelo Presidente
da Câmara dos Deputados e pelo Segundo-Secretário.

Os casos excepcionais serão resolvidos pelo
Presidente da Câmara dos Deputados e pelo
Segundo-Secretário, à exceção da
autorização para indicações além do limite
de 2 candidatos por deputado por ano, que
será resolvida exclusivamente pelo Segundo-
Secretário.
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3.3 Descrição e funcionamento do programa

O programa Estágio-visita de curta duração vem funcionando desde o final de 2003,

em edições mensais de cinco dias, com exceção dos meses de recesso parlamentar e de início

da Sessão Legislativa. Normalmente, são realizadas oito edições do programa por ano. Desde

então, o programa organiza-se em torno das atividades estipuladas pelo Ato da Mesa n°

51/2004, quais sejam, a realização de visitas, palestras, conferências ou seminários. O plano

básico das atividades do programa deve ser revisto anualmente pela SECOM, pela DG e pelo

CEFOR, sendo que o planejamento contendo as atividades de cada edição é submetido

previamente à Segunda-Secretaria.

A programação do Estágio-visita é composta por um conjunto fixo de palestras e

aulas, cujo conteúdo está embasado em objetivos específicos definidos pelos órgãos acima

citados, e por um conjunto de visitas monitoradas, por meio das quais o estudante tem a

oportunidade de presenciar determinadas atividades legislativas no momento em que as

mesmas acontecem.  A agenda de cada uma das edições do programa varia apenas em função

de logística operacional relativa aos horários de deslocamento dos universitários e

disponibilidade de instrutores e monitores, entretanto, todas elas preservam o conjunto de

palestras e visitas determinados na programação do estágio.

Todos os instrutores do programa, bem como os monitores encarregados das visitas,

são recrutados dos quadros de recursos humanos da Câmara dos Deputados e são, em sua

maioria, servidores efetivos. O CEFOR mantém uma lista de instrutores aptos a ministrarem

as palestras e aulas. A seleção dos nomes que compõem a lista é feita a partir da indicação dos

diretores dos órgãos encarregados de cada um dos temas apresentados durante o estágio, com

base em critérios técnicos. As eventuais substituições de instrutores, quando necessárias,

seguem os mesmos critérios ou, ainda, partem da indicação do instrutor titular.

Atualmente, o programa Estágio-visita é composto pelas palestras e aulas que se

seguem:

3.3.1 Boas-vindas e apresentação do programa

É a palestra introdutória e tem como objetivo recepcionar os alunos universitários,

bem como, apresentar a programação da semana. Esta atividade é normalmente iniciada pelo

Segundo-Secretário, supervisor do programa, e finalizada pelo Diretor do CEFOR.
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3.3.2 Levantamento prévio da imagem institucional

Esta palestra precede todas as aulas do programa e tem como objetivos específicos

apresentar os procedimentos do estágio e seus objetivos aos participantes, bem como,

identificar a imagem que cada um deles traz sobre a Câmara dos Deputados, com vistas a

subsidiar posteriormente o trabalho de avaliação do programa. Esta identificação é feita com

base nas respostas fornecidas a um questionário aplicado neste momento do programa. A

atividade é coordenada por servidores do CEFOR e tem como conteúdos principais:

a) levantamento de expectativas;

b) identificação da imagem da Câmara antes do estágio;

c) apresentação dos objetivos do estágio;

d) eleiçao dos representantes da turma.

3.3.3 História da concepção arquitetônica de Brasília e seus edifícios

Trata-se de palestra ministrada por servidor do Departamento Técnico - DETEC da

Câmara dos Deputados,  órgão responsável pelas atividades ligadas às áreas de engenharia,

arquitetura, audiovisual, equipamentos, manutenção dos edifícios de complexo arquitetônico

administrativo da Câmara. A palestra tem como obejtivos específicos apresentar tanto a

história da concepção de Brasília como a estrutura física da Câmara dos Deputados, de forma

que os estudantes possam identificar os principais pontos arquitetônicos da Casa e conhecer a

história de sua construção. São conteúdos explorados nesta palestra:

a) estrutura física da Câmara dos Deputados;

b) história da Construção de Brasília e do Palácio do Congresso.

3.3.4 O papel institucional da Câmara no Estado Brasileiro

Esta palestra tem como objetivo apresentar a estrutura organizacional da Câmara dos

Deputados, de forma que o participante do Estágio-visita possa compreender como está

organizada a Instituição, sua hierarquia e conhecer, em linhas gerais, atribuições e atividades

de cada órgão. A palestra abrange os conteúdos:

a) estrutura organizacional da Câmara dos Deputados;

b) órgãos e respectivas competências.
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3.3.5 Funcionamento da Secretaria-Geral da Mesa - SGM

O objetivo desta palestra é apresentar a SGM da Câmara dos Deputados, destacando o

seu papel fundamental como órgão de assessoramento legislativo por excelência. Em seu

conteúdo, a palestra detalha as competências da SGM, seguindo os itens abaixo:

a) assessorar a Mesa da Câmara dos Deputados em todos os trabalhos legislativos

e a Presidência no desempenho de suas atribuições regimentais e

constitucionais;

b) dirigir, coordenar e orientar as atividades legislativas da Casa, consoante a

Constituição Federal e o Regimento Interno;

c)  acompanhar e assessorar as sessões plenárias e demais eventos de natureza

técnico-política relacionadas às atividades legislativas;

d) registrar e divulgar as informações sobre processo legislativo e movimentação

parlamentar;

e) supervisionar o comparecimento efetivo dos deputados às sessões plenárias da

Câmara;

f) dirimir qualquer questão que diga respeito aos trabalhos legislativos a partir de

demandas de  parlamentares.

3.3.6 Funcionamento das Comissões

O Departamento de Comissões - DECOM presta apoio administrativo e de assessoria

técnica às Comissões Permanentes e Temporárias da Câmara dos Deputados e, como tal,

desempenha importante papel de apoio no processo legislativo. O objetivo desta palestra é dar

a conhecer o funcionamento das Comissões e estabelecer os principais conceitos relacionados

ao trâmite das espécies normativas do Poder Legislativo nas Comissões, conforme a seguinte

organização:

a) conceito e tipos de proposição;

b) conceito e tipos de emenda;

c) conceito e tipos de destaque;

d) tipos e competências das comissões;

e) comissões existentes na Câmara dos Deputados;

f) características das comissões temporárias, incluindo-se as parlamentares de

inquérito.
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3.3.7 Mecanismos de participação do cidadão

A palestra tem por objetivo apresentar aos jovens os serviços disponibilizados pela

Câmara dos Deputados ao cidadão em sua página na Internet, em especial os veículos de

comunicação da Casa, Rádio Câmara, TV Câmara, Agência Câmara de Notícias e Jornal da

Câmara. Como conseqüência, espera-se que o participante possa, após apreensão do conteúdo

abaixo listado, estabelecer familiaridade com os recursos disponíveis no portal, de forma que

suas interações futuras fiquem facilitadas e sejam mais proveitosas:

a) portal da  Câmara dos Deputados;

b) possibilidades de acesso;

c) navegabilidade e usabilidade do veículo;

d) pesquisa na Legislação;

e) acompanhamento da produção legislativa;

f) acompanhamento do trâmite de uma proposição;

g) acompanhamento da atividade de um parlamentar;

h) notícias no Portal da Câmara.

3.3.8 Mecanismos de participação do cidadão: Comissão de Legislação

Participativa

A palestra visa apresentar a Comissão de Legislação Participativa, seu funcionamento

e mecanismos que dispõe para que o cidadão, por meio dos recursos regimentalmente

previstos, possa tomar parte na elaboração legislativa nacional. A palestra estabelece um

comparativo entre a participação popular nos ditames do art. 61, § 2°, da Constituição

Federal, e a participação popular via Comissão de Legislação Participativa.

3.3.9 Mecanismos de participação do cidadão: Ouvidoria

Nesta palestra, os universitários recebem informações sobre o trabalho realizado pela

Ouvidoria Parlamentar, particularmente no que diz respeito à tarefa de intermediar os contatos

entre a sociedade e a Câmara dos Deputados. O conteúdo é essencialmente expositivo e

abrange os seguintes itens:

a) o que é a Ouvidoria Parlamentar (Ato de Criação n° 56/2001);

b) competência da Ouvidoria Parlamentar (Resolução nº 19/2001);

c) especificação das demandas internas e externas da Ouvidoria Parlamentar;

d) formas de interação com a sociedade;
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e) rotinas de trabalho, tipos e quantidades de contatos;

f) exemplos práticos de demandas recebidas, formas de encaminhamento e

respostas recebidas dos cidadãos, após as ações realizadas pela Ouvidoria;

g) explicação sobre como a Ouvidoria Parlamentar pode atuar como

instrumento a serviço ao cidadão, transformando-se realmente em uma

porta aberta para a cidadania.

3.3.10 Mecanismos de participação do cidadão: Centro de Documentação e

Informação - CEDI

 O Centro de Documentação e Informação - CEDI é a unidade responsável pela gestão

da informação para fins institucionais com vistas a preservar a memória e o patrimônio

cultural da Câmara dos Deputados e promover a disseminação destas informações para a

sociedade. A palestra ministrada por servidor do CEDI tem como objetivo apresentar os

serviços de atendimento ao cidadão oferecidos por este órgão, de forma a que o estudante

possa deles fazer uso quando necessário.

3.3.11 Processo Legislativo

Este assunto é abordado no Estágio-visita de curta duração com formato distinto dos

demais, não sob a forma de palestra, mas sob a forma de um mini-curso ministrado em duas

aulas.

O mini-curso de Processo Legislativo tem como objetivo fazer com que os

universitários participantes, ao concluí-lo, sejam capazes de compreender o Estado

Contemporâneo e os regimes de Governo; conhecer os poderes do Estado contemporâneo e

sua inter-relação; identificar as entidades componentes do Estado na esfera federal, bem como

suas competências; identificar as áreas de competência legislativa da União; conhecer o

funcionamento do Congresso Nacional; reconhecer os tipos de proposições e conhecer o

processo de tramitação e apreciação de projetos.

O conteúdo desta atividade, por se tratar da que possui mais longa duração dentre

todas as que compõem o Estágio-visita, é o mais consistente e profundo, em termos teóricos,

de todo o estágio. Alguns temas aqui tratados também são objeto de outras palestras do

programa, entretanto o enfoque de abordagem nas palestras é mais prático do que teórico,

uma vez que provém da experiência dos intrutores, na maior parte das vezes, servidores dos

órgãos competentes no trato com as questões apresentadas. Eis os tópicos abordados:
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a) organização do Estado brasileiro;

b) poder legislativo da União;

c) fluxograma de tramitação constitucional;

d) fluxograma da tramitação ordinária;

e) Câmara dos Deputados: órgãos, sessões, líderes, blocos parlamentares,

Colégio de Líderes, comissões, Procuradoria Parlamentar x Corregedoria,

Ouvidoria Parlamentar;

f) composição das Mesas Diretoras;

g) técnica legislativa:  projetos, emendas, propostas de emenda à Constituição,

medidas provisórias,  regimes de tramitação, turnos, votação;

h) participação da sociedade no processo legislativo.

3.3.12 Avaliação do programa

Esta é a última palestra do programa e tem como objetivos recolher dos participantes a

avaliação do programa e suas percepções sobre a Câmara dos Deputados após o estágio. A

intenção é estabelecer um comparativo entre a imagem inicial que os estagiários trouxeram

sobre a Câmara dos Deputados, coletada no início do programa, e a imagem elaborada após a

finalização do estágio. Paulatinamente, após cada uma das palestras proferidas, os instrutores

do programa também são avaliados por meio da aplicação de um questionário padrão de

avaliação utilizado pelo CEFOR. Esta avaliação subsidia o CEFOR de  informações para que

sejam realizados eventuais ajustes na lista de instrutores disponíveis que mantém.

3.3.13 Visitas

Com o objetivo de apresentar o funcionamento de alguns órgãos da Câmara dos

Deputados, o programa prevê a realização de visitas monitoradas. As visitas incluem os

espaços físicos dos setores que desempenham funções mais diretamente relacionadas ao

processo legislativo, como a SGM, o DECOM e as comissões e o Plenário. Durante as visitas,

os monitores acrescentam informações sobre o funcionamento destes setores, normas do

Regimento Interno, suas relações com a sociedade e o cidadão. As visitas contempladas pelo

programa são:

a) visita institucional;

b) visita ao Plenário;

c) visita ao Supremo Tribunal Federal – STF;

d) tour cívico-administrativo.



54

Ainda estão previstas visitas livres, isto é, sem o acompanhamento dos monitores, cujo

objetivo é criar oportunidades para que os estagiários estabeleçam, de forma autônoma,

diálogos com os sevidores da Casa e com o deputado que o indicou para participar do

programa:

a) visita livre às comissões;

b) visita ao gabinete parlamentar responsável pela indicação.

3.4 Avaliação das dimensões propostas

Conforme descrito no Capítulo anterior, avaliaremos o programa de educação política

para a cidadania Estágio-visita de curta duração sob as dimensões apresentadas a seguir.

3.4.1 Acessibilidade

O acesso ao programa Estágio-visita de curta duração é disciplinado por normativo

interno, o Ato da Mesa n° 51/2004. Nele são explicitadas as condições e os impedimentos21

que viabilizam ou não as candidaturas ao estágio. Como o público-alvo definido para o

programa é o estudante universitário, a primeira condição imposta é que o candidato seja

aluno regular do ensino superior, matriculado em uma instituição de ensino. Sob esta

dimensão, tal condição não compromete a acessibilidade do programa e não  pode ser

considerada como impeditiva, mas como seletiva, no sentido de garantir que apenas

indivíduos pertencentes ao público-alvo definido tomem parte do programa.

Uma das condições restritivas à participação é a que determina que o estudante não

pode ter participado de edição anterior do programa22. Consideramos que esta restrição, assim

como a condição tratada no parágrafo anterior, não compromete a acessibilidade ao programa,

ao contrário, torna-a a mais democrática, uma vez que resguarda oportunidades equivalentes

para aqueles que ainda não participaram do estágio.

Também estão impossibilitados de participar, estudantes considerados relativamente

incapazes, conforme o art. 4º do Código Civil23. Como o objetivo do estágio ampara-se sobre

uma proposta de aprendizagem, é natural estabelecer-se como pré-requisito que seus

participantes sejam plenamente capazes quanto as suas capacidades cognitivas.

                                                  
21 Conforme dispõe o art. 2º do Ato da Mesa n° 51/2004.
22 Conforme previsto no art. 6º, § 1º, inciso III, do Ato da Mesa n°51/2004.
23 Conforme previsto no art. 6º, § 1º,  inciso II, do Ato da Mesa n°51/2004.
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Finalmente, em seu art. 6°, caput, § 1º , inciso I, o Ato da Mesa n° 51/2004, conjugado

com as alterações exaradas pelo art. 2º do Ato da Mesa n° 14/2007, impõe como condição que

os estagiários sejam indicados por um deputado federal, limitando tal indicação a quantidade

de dois candidatos por deputado por ano. Admite-se extrapolação desta quantidade caso a

mesma seja autorizada pelo supervisor do programa, o Segundo-secretário, em caráter

excepcional. Em qualquer uma das hipóteses, o limite de vagas para estagiários por edição do

programa é de 70.

A análise dessas condições aponta que, considerando que todos os deputados federais

efetivamente realizem o limite de indicações permitido por ano, teríamos o máximo de  1.026

indicações anuais, sendo que dos indicados, apenas 560 estagiários poderiam tomar parte no

programa, acatados os limites de vagas de cada edição e a manutenção das oito edições anuais

normalmente realizadas. Estes números, aliados ao fato de que a indicação do deputado é uma

decisão pessoal baseada em critérios totalmente subjetivos, variáveis e desconhecidos, nos

permitem tecer algumas considerações sobre a democratização do acesso ao programa.

Segundo os dados do último Censo da Educação Superior, divulgados pelo Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, em dezembro de

2005, o Brasil possuia 4.453.156 alunos matriculados.  Um programa educativo voltado

exclusivamente para universitários, como é o Estágio-visita de curta duração, que se pretenda

de acesso amplo e democrático, deveria a princípio considerar toda a população deste

universo como público potencial. Considerando que o programa Estágio-visita é desenvolvido

pela Câmara dos Deputados, que não é uma instituição precipuamente educativa,

evidentemente não existe a pretensão e sequer a infra-estrutura necessária para abarcar todos

os jovens universitários do País, daí a limitação no número de vagas oferecido por edição do

programa. Ao reconhecer esta limitação, a Instituição aposta no potencial de multiplicação do

conhecimento adquirido pelos participantes no seu meio social, incluindo tanto o meio

estudantil quanto o familiar. Entretanto, é importante ressaltar que a dimensão ora avaliada

quer justamente observar se o cidadão que se enquadra no perfil alvo teria, ressalvadas os

impedimentos já discutidos, possibilidades reais de participar do programa. A comparação

entre o volume de potenciais participantes aptos no País e o volume de vagas anuais

disponíveis no programa demonstra de forma contundente que essas possibilidades são

bastante limitadas.

Some-se a isso o fato de que para inscrever-se no Estágio-visita, o estudante apto

precisa ter seu nome indicado por um deputado federal. Para que esta indicação realmente
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aconteça, além do candidato ter que preencher critérios subjetivos alheios à normatização do

programa e estabelecidos pelo parlamentar, o mesmo precisa de ter acesso ao seu

patrocinador, ou seja, de alguma forma o universitário deve viabilizar um  contato com o

deputado federal que o indicará. Cabe aqui questionar a acessibilidade do programa face à

acessibilidade do próprio cidadão ao seu representante. Considerando que a maioria dos

parlamentares federais passa a maior parte do seu tempo entre os trabalhos desenvolvidos em

Brasília e na sua base eleitoral, até fisicamente este acesso seria muito dificultado, uma vez

que grande parte do contingente de estudantes universitários não teria como ir até ao encontro

de seu deputado. Naturalmente, os estudantes mais próximos ao deputado, ao seu ciclo de

conhecidos ou ao seu ambiente seriam privilegiados no estabelecimento deste contato prévio

por vias diversas, aqui considerado como um pré-requisito para a indicação. Diante do

exposto, consideramos que a característica de democratização do acesso ao programa fica

comprometida pelos requisitos estabelecidos pela Câmara dos Deputados.

A Tabela 1 demonstra quantidades e percentuais de  deputados federais de cada

Unidade da Federação, de participantes do Estágio-visita nos anos de  2006, 2007 e total dos

dois anos e a população universitária matriculada conforme o censo em 2005. Esta

comparação tem como objetivo chamar a atenção para o fato de que os percentuais de cada

um destes quantitativos aparentemente não guardam relações entre si.
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 Tabela 1 - Número de Universitários x Participantes do Estágio-visita x Deputados Federais.

 
Matrículas

%
Estágio 
2006 %

Estágio 
2007 %

Totais 
Estágio % Bancada

4.453.156 253 290 543 513

261.147 5,86% 2 0,79% 4 1,38% 6 1,10% 65

33.954 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8
13.267 0,30% 1 0,40% 0 0,00% 1 0,18% 8
74.175 1,67% 1 0,40% 0 0,00% 1 0,18% 8
8.670 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8

80.686 1,81% 0 0,00% 2 0,69% 2 0,37% 17
18.011 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8
32.384 0,73% 0 0,00% 2 0,69% 2 0,37% 8

738.262 16,58% 77 30,43% 106 36,55% 183 33,70% 151

66.352 1,49% 4 1,58% 9 3,10% 13 2,39% 18
59.285 1,33% 2 0,79% 3 1,03% 5 0,92% 10
99.597 2,24% 37 14,62% 23 7,93% 60 11,05% 22
52.081 1,17% 8 3,16% 7 2,41% 15 2,76% 8
57.615 1,29% 2 0,79% 3 1,03% 5 0,92% 12

136.952 3,08% 10 3,95% 45 15,52% 55 10,13% 25
41.404 0,93% 5 1,98% 5 1,72% 10 1,84% 9
34.940 0,78% 0 0,00% 4 1,38% 4 0,74% 8

190.036 4,27% 9 3,56% 7 2,41% 16 2,95% 39

2.209.633 49,62% 112 44,27% 109 37,59% 221 40,70% 179

466.910 10,48% 61 24,11% 60 20,69% 121 22,28% 53
84.110 1,89% 0 0,00% 6 2,07% 6 1,10% 10

473.585 10,63% 0 0,00% 6 2,07% 6 1,10% 46
1.185.028 26,61% 51 20,16% 37 12,76% 88 16,21% 70

845.341 18,98% 30 11,86% 37 12,76% 67 12,34% 77

312.098 7,01% 19 7,51% 18 6,21% 37 6,81% 30
194.330 4,36% 7 2,77% 11 3,79% 18 3,31% 16
338.913 7,61% 4 1,58% 8 2,76% 12 2,21% 31

398.773 8,95% 32 12,65% 34 11,72% 66 12,15% 41

65.336 1,47% 1 0,40% 5 1,72% 6 1,10% 8
68.563 1,54% 3 1,19% 1 0,34% 4 0,74% 8

149.034 3,35% 13 5,14% 17 5,86% 30 5,52% 17
115.840 2,60% 15 5,93% 11 3,79% 26 4,79% 8

Goiás
Distrito Federal

Fontes: Coluna Matrículas: MEC/Inep/Deaes; Colunas Estágio 2006/2007: Banco de Dados de Participantes do Estágio-visita de curta duração fornecido pelo CEFOR 

(mar/2006 a set/2007);  Coluna Bancadas: www.camara.gov.br/conheca.

Rio Grande do Sul

Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul
Mato Grosso

São Paulo

Sul

Paraná
Santa Catarina

Sudeste

Minas Gerais
Espírito Santo
Rio de Janeiro

Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia

Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba

Amapá
Tocantins

Nordeste

Maranhão

Acre
Amazonas
Roraima
Pará

Unidade Federativa

Brasil

Norte

Rondônia
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A partir Tabela 1 podemos derivar algumas interessantes observações relacionadas a

quantidade de estudantes que participaram do Estágio-visita nos últimos dois anos e a

quantidade de universitários existentes em cada Unidade Federativa. Observamos que, no

geral, existe uma certa equivalência entre proporção de universitários e de participantes do

Estágio-visita pelas regiões do País, ou seja, as regiões onde a população de universitários é

maior tende a ter maior número de participantes no programa. Entretanto, chama a atenção a

discrepância das Regiões Norte e Nordeste. Apesar de 5,86% dos universitários brasileiros se

concentrarem na primeira, apenas 1,10% do total de estagiários nos anos de 2006 e 2007 são

provenientes dos estados do Norte. Na segunda, a Nordeste, a discrepância apresenta-se no

sentido contrário. A Tabela 1 revela que 33,7% dos estagiários provêm do Nordeste, quando

apenas 16,58% dos estudantes universitários brasileiros estão nesta região. Esta discrepância

pode ser justificada pela desproporção encontrada no número de estagiários provenientes de

Pernambuco (60) e do Ceará (55), quando nos mesmos estados a população universitária

representa apenas 3,08% e 2,24% dos estudantes de nível superior no Brasil, respectivamente.

O mesmo pode-se dizer acerca do Estado de Minas Gerais, do qual participaram 121

estagiários (22,28% do total) e cujo número de universitários representa pouco mais de 10%

da população universitária matriculada.

Já nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul observa-se

justamente o contrário da situação anterior. Apesar de terem percentual significativo de jovens

universitários face ao total brasileiro, apresentam números percentuais pequenos em relação

ao total de estagiários do programa. Ressalta-se em especial o Rio de Janeiro, que apesar de

ter 10,63% dos universitários brasileiros, participou do Estágio-visita com apenas 1,10% do

somatório de todos os participantes.

Tais desproporções poderiam ser justificadas pelo fato de que entre o universitário e o

estágio existe a interveniência de um deputado que o indica para o programa. Esta

interferência reduz a possível proporção natural que tenderia a existir entre o número de

universitários candidatos e o número de participantes do estágio por estado, dada a

dificuldade de acesso ao parlamentar para a obtenção de indicação. É provável que, caso o

deputado não interferisse na escolha dos participantes por meio de sua indicação, houvesse

um maior número de participantes provenientes dos estados onde a população universitária

também é maior.

Entretanto, o fato de uma determinada unidade da federação contar com maior número

de representantes na Casa poderia alterar a relação natural entre  quantidade de universitários
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candidatos para o estágio e o número efetivo de participantes de cada estado. Poderíamos

supor que quanto mais deputados representam um estado, mais indicados teríamos e mais

estagiários daquele estado efetivamente participariam do estágio. Porém, o que se observa a

partir dos dados da Tabela 1, é que esta inferência também não equivale à realidade. O Estado

com o maior número de representantes, como São Paulo (88 estagiários e 13,65% do total de

deputados federais) teve número de estagiários inferior ao estado de Minas Gerais, que conta

com uma bancada de 10,33% (53) dos deputados federais do País, porém treinou 121

universitários no programa. Já estados como o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará,

Goiás e Distrito Federal surpreendem pelo número de estagiários treinados em comparação

com o efetivo de suas bancadas.

Percebe-se, portanto, que o programa proporciona acesso questionável em termos de

igualdade de oportunidades para seus potenciais participantes, os universitários brasileiros.

Acreditamos que tal fato deva-se à relevância do critério “indicação por deputado federal”

explicitado no Ato que o disciplina. Os resultados da Tabela 1 comprovam que como este

critério é subjetivo, não é possível fazer deduções objetivas com relação a proporcionalidade

de universitários existentes no País, deputados federais e estagiários participantes do

programa.

3.4.2 Transparência

O programa Estágio-visita de curta duração prevê, em seu conteúdo, algumas palestras

cujo título é “Mecanismos de participação do cidadão”. Tais palestras são ministradas por

servidores de órgãos distintos, cujas atividades estão relacionadas a manutenção de canais ou

serviços de interação da Câmara dos Deputados com a sociedade. O objetivo destas

apresentações é justamente o de mostrar aos estagiários os canais e serviços que a Instituição

mantém com a sociedade, de forma que os mesmos possam identificar aqueles que melhor se

adaptam às suas necessidades e lancem mão deste conhecimento para efetivamente

estabelecerem algum tipo de comunicação com o parlamento.

As palestras baseiam-se, portanto, nas características de cada um dos canais oferecidos

ou geridos ou utilizados pelos respectivos órgãos, não existindo nenhuma padronização

quanto aos seus conteúdos no que tange o nível de profundidade com os quais o tema é

abordado, ou quanto ao recurso metodológico utilizado para capacitar o aluno a utilizar o

canal/serviço apresentado.
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O Quadro 4 apresenta de forma resumida os mecanismos de interação abordados em

cada uma das palestras do programa e indica, com base nos conteúdos apresentados pelos

palestrantes, o nível de profundidade utilizado na abordagem de cada um deles, conforme

gradações estabelecidas no Capítulo 2.

Quadro 4 - Mecanismos de interação no programa Estágio-visita.

Palestra: Secretaria de Comunicação Social – SECOM

Mecanismo Veículo Profundidade

Busca no Portal Internet 2

Pesquisa Proposições Internet 2

Pesquisa Deputados Internet 2

Pesquisa Comissões Internet 2

Fale Conosco Internet 1

Fale com o Deputado Internet 1

Fórum Internet 1

Agência Câmara Internet 2

Bate-papo da Agência Câmara Internet 1

Boletim eletrônico da Agência Câmara Internet 2

Enquetes da Agência Câmara Internet 2

Rádio Câmara Rádio 2

TV Câmara Televisão 2

Jornal da Câmara Impresso 2

Visite o Congresso Nacional Presencial 1

Disque Câmara (0800) Telefone 1

Palestra: Centro de Documentação e Informação – CEDI

Mecanismo Veículo Profundidade

Atendimento e Pesquisa - CEATE Internet/Telefone/Presencial 2

Empréstimo de livros Internet/Presencial 1

Pesquisa Arquivo Sonoro Internet 1

Pesquisa no Acervo Internet 1
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Pesquisa na Legislação Internet 1

Visitas guiadas ao CEDI Internet 1

Palestra: Comissão de Legislação Participativa – CLP

Mecanismo Veículo Profundidade

Sugestão de Iniciativa Legislativa Internet, Postal, Fax 2

Palestra: Ouvidoria

Mecanismo Veículo Profundidade

Ouvidoria Parlamentar Telefone,Fax, Postal, Internet 2

Fale Conosco Internet 2

Fale com o Deputado Internet 2

Legenda: Coluna Profundidade: 1 – Superficial / 2 – Profundo

3.4.3 Conteúdo formal

A avaliação do conteúdo formal do programa educativo Estágio-visita de curta

duração toma por base os conteúdos explorados nas palestras, aulas e visitas que compõem a

programação do estágio. Entretanto, é importante destacar que, apesar do programa se basear

em conteúdo fixo estabelecido pelos órgãos que o executam, em anuência com o seu

supervisor, o Segundo-Secretário, algumas variações quanto ao nível de profundidade com

que os mesmos são abordados e até mesmo quanto a presença de determinados itens previstos

na programação acontecem de edição para edição do estágio. É provável que tais diferenças

ocorram em função de fatores relacionados à substituição de instrutores, grau de interesse da

turma, origem acadêmica dos participantes e até mesmo à influência da mídia externa na

priorização de questionamentos e  abordagens, entre outros.

O tempo destinado a cada uma das palestras, aulas e visitas do programa é o mesmo

em todas as suas edições, porém o instrutor o utiliza livremente, respeitando apenas os limites

de horário previsto e do tema que apresenta.  Cada instrutor mantém com a turma

entendimentos sobre a dinâmica da palestra, facultando aos alunos espaço para perguntas ou

intervenções, como melhor lhe aprouver. Sendo assim, determinados itens de conteúdo

explorados durante uma palestra podem ser aprofundados em função de dúvidas que

porventura venham a estimular o seu debate. O contrário também é válido, ou seja, outros

itens podem ter o seu aprofundamento comprometido justamente em função da necessidade

de um debate mais longo a respeito de outro aspecto do conteúdo.
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As considerações acima devem ser levadas em conta uma vez que, o que se avalia sob

esta dimensão, o Conteúdo formal, é justamente o tratamento dado aos conteúdos que

consideramos fundamentais em programas de educação política para a cidadania realizados no

âmbito de um parlamento.  Esta avaliação torna-se, diante do exposto, mais complexa do que

aparentemente possa se entender, uma vez que para ser fidedigna e abrangente, teria que ter

sido desenvolvida ao longo de todas as edições do programa Estágio-visita de curta duração,

de forma eliminar distorções provocadas por fatores alheios ao conteúdo em si, como

diferenças da forma de transmissão entre instrutores, preferências por determinados temas e

os demais já mencionados anteriormente. Entretanto, dado que o programa está estabelecido

sobre estas condições e que a avaliação ora apresentada baseou-se nos registros e esquemas

utilizados pelos instrutores atuais, além da observação presencial de palestras/aulas realizadas

ao longo de algumas edições do programa, consideramos que a mesma, apesar de não ser

exata, reflete em grande parte a realidade.

Como alguns itens de conteúdo avaliados são abordados mais de uma vez ao longo do

programa, isto é, em palestras ou aulas de instrutores diferentes, não levamos em conta em

que momento o item foi mencionado, porém a freqüência com que foi abordado pode

influenciar na graduação dada ao nível de profundidade. Isto significa que, em uma

determinada palestra o item pode ter sido apenas citado, porém, em outra, caso tenha sido

exemplificado, consideraremos que houve um aprofundamento na sua abordagem.

O Quadro 5 relaciona os itens de conteúdo, sua presença no programa Estágio-visita e

o nível de profundidade com que foi tratado,  conforme descreve o Capítulo 2.

Quadro 5 - Conteúdo formal no programa Estágio-visita.

Presença Profundidade
1. CONCEITOS BÁSICOS

(SIM / NÃO) ( 1 / 2)

1.1 DEMOCRACIA SIM 1

1.2 REPRESENTATIVIDADE SIM 2

1.3 PARTIDO POLÍTICO NÃO -

1.4 CONSTITUIÇÃO  FEDERAL SIM 2

1.5 ELEIÇÃO / VOTO SIM 2

Presença Profundidade
2. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO

(SIM / NÃO) ( 1 / 2)

2.1 FEDERALISMO – Conceito e características SIM 1

2.2 OS TRÊS PODERES – Conceito e características SIM 2
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2.3 PODER EXECUTIVO – Organização e  Atribuições Constitucionais SIM 1

2.4 PODER JUDICIÁRIO – Organização e Atribuições Constitucionais SIM 1

2.5 PODER LEGISLATIVO – Organização e Atribuições Constitucionais SIM 2

Presença Profundidade
3. PODER LEGISLATIVO BRASILEIRO

(SIM / NÃO) ( 1 / 2)

3.1 BICAMERALISMO – Conceito e Características SIM 2

3.2 CÂMARA DOS DEPUTADOS – Composição, organização e atribuições SIM 2

3.3 SENADO FEDERAL – Composição, organização e atribuições SIM 1

Presença Profundidade
4. CÂMARA DOS DEPUTADOS

(SIM / NÃO) ( 1 / 2)

4.1 MESA DIRETORA – Composição e atribuições SIM 2

4.2 COMISSÕES – Organização, composição e atribuições SIM 2

4.3 PLENÁRIO – Funcionamento e características SIM 2

Presença Profundidade
5. PROCESSO LEGISLATIVO

(SIM / NÃO) ( 1 / 2)

5.1 ESPÉCIES NORMATIVAS - Características SIM 2

5.2 TRAMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS PROPOSIÇÓES SIM 2

4.3 REGIMES DE TRAMITAÇÃO SIM 1

4.4 TURNOS (DISCUSSÃO E VOTAÇÃO) SIM 2

4.5 PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO (Comissão de
Legislação Participativa- CLP e Projetos de Iniciativa Popular)

SIM 2

Presença Profundidade
6. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

(SIM / NÃO) ( 1 / 2)

6.1 DIREITOS POLÍTICOS (constitucionalmente assegurados) NÃO -

6.2 DIREITOS SOCIAIS (constitucionalmente assegurados) NÃO -

Legenda: Coluna Profundidade: 1 – Superficial / 2 – Profundo

3.4.4 Recursos de interatividade e aprendizado cooperativo

O Estágio-visita de curta duração utiliza-se de recursos pedagógicos variados, dada a

sua essência como programa voltado para  proporcionar uma experiência de estágio aos seus

participantes. Apesar das relevantes diferenças anteriormente exploradas quanto ao prazo e ao

funcionamento de um estágio curricular e do estágio promovido pela Câmara dos Deputados,

alguns objetivos daquele poderiam ser aplicados a este, em especial no que concerne à

oportunização de vivências em ambientes profissionais. Entre os objetivos de um estágio

apontados pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), destacamos dois que

acreditamos deveriam orientar a organização do Estágio-visita de curta duração,
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especialmente no que diz respeito a utilização de recursos que promovessem efetivamente a

interatividade entre estudantes e profissionais da Casa:

a) adquirir uma atitude de trabalho sistematizado, desenvolvendo a consciência
da produtividade, a observação e a comunicação concisa de idéias de
experiências adquiridas e incentivando e estimulando o senso crítico e a
criatividade;

b) conhecer a filosofia, diretrizes, organização e funcionamento de empresas e
instituições em geral, além de propiciar melhor relacionamento humano.
(CIEE, 2007).

Tais objetivos exploram justamente o caráter vivencial que deve estar presente em

programas educativos do tipo estágio e abrem caminho para a exploração de possibilidades

diversas de interatividade e aprendizado cooperativo próprias de programas de

educomunicação.

Tecidas estas considerações e baseando-se nas características do programa Estágio-

visita de curta duração, podemos depreender que o mesmo mostra-se incipiente na utilização

de recursos de interatividade, conforme os critérios de avaliação explicados no Capítulo 2. O

programa organiza-se prioritariamente em torno de palestras expositivas cujos conteúdos,

como já foi dito, não são apresentados de acordo com um padrão fixo em função da variedade

de instrutores que os aplicam. Esta falta de padrão quando da exposição dos conteúdos pode

ser vista, entretanto, como um aspecto positivo do programa se considerarmos a riqueza de

elementos que cada um dos instrutores pode adicionar à sua apresentação haja vista sua

experiência profissional e sua sensibilidade com relação ao interesse de cada turma. O

programa ganha em termos de flexibilidade e capacidade de adaptação ao perfil e interesse de

cada turma participante.

Cumpre registrar que grande parte dos expositores utilizam recursos visuais baseados

em aplicativos do tipo “Power Point”24, o que facilita o seqüenciamento de idéias e a

organização do conteúdo da palestra. Este recurso, entretanto, reforça a característica

expositiva do programa, dado que o aluno não desempenha papel ativo nesta dinâmica, salvo

quando de suas intervenções durante as apresentações.

Alguns conteúdos são mais propensos à exploração de recursos interativos apoiados

pelo uso de tecnologias da informação, como, por exemplo, aqueles relacionados aos

mecanismos de interação da sociedade com a Câmara dos Deputados, disponíveis por meio do

portal eletrônico da Instituição na Internet. Outro exemplo é o processo legislativo,

                                                  
24 Aplicativo para microcomputadores, fornecido pela Microsoft S.A.,  que permite a criação e exibição de slides a
partir de conteúdo e sequência definido pelo usuário.
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especialmente a tramitação de proposições dentro da Câmara e do Senado Federal (tramitação

bicameral), cujo conteúdo é objeto de um fluxo gráfico interativo também disponível no

portal da Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br). Dessa maneira, a transferência de

conteúdo, não só dos exemplos citados, mas de vários outros que são objeto do programa

Estágio-visita, encontra no portal da Câmara amplo potencial de exploração interativa. No

entanto, mesmo neste caso, o veículo Internet é utilizado em caráter demonstrativo e não

experimental. De fato, a proposta original do programa Estágio-visita não prevê a utilização

de computadores da Rede Câmara pelos participantes e, mesmo os temas que eventualmente

tenham um suporte valioso à sua transmissão por este meio não o utilizam. Neste sentido,

entendemos que o tempo durante o qual é desenvolvido o estágio, apenas cinco dias, é fator

limitante para a exploração de determinados conteúdos por outras vias que não a expositiva.

Estão presentes no programa algumas interessantes experiências de interação humana

que podem ser enquadradas no aspecto “aprendizado cooperativo”, uma vez que são

normalmente realizadas entre membros de grupos que compartilham objetivos comuns

durante o aprendizado. Na programação do estágio estão previstas visitas aos espaços

institucionais da Câmara dos Deputados, como o Plenário e as Comissões, locais onde se

realizam grande parte das atividades inerentes ao processo legislativo. Num primeiro

momento, estas visitas são guiadas e seguem um roteiro pré-determinado, durante o qual os

monitores acrescentam informações relevantes à compreensão do visitante. Posteriormente, o

programa reserva momentos para a visitação livre, ocasião em que os estudantes costumam

organizar-se livremente em pequenos grupos cujos participantes tenham interesses comuns e

voltam às comissões sobre as quais desejam obter mais informações ou observar mais

detalhadamente. Acreditamos que estas oportunidades dentro da programação incentivam a

troca de experiências, tanto entre estagiários e servidores e deputados das comissões, quanto

entre os próprios estagiários. Os estudantes têm, nestes momentos, a oportunidade de

desempenhar um papel mais ativo no aprendizado e de estabelecer elos entre o conteúdo

teórico transmitido durante as palestras e a realidade prática da atividade legislativa das

comissões.

Experiência semelhante é vivenciada nas visitas livres que os estagiários realizam aos

gabinetes parlamentares que os indicaram. A intenção é oferecer a oportunidade para que os

estudantes estabeleçam contato direto com o parlamentar ou, caso não seja possível, para que

conheçam in loco, ainda que superficialmente, a  rotina de trabalho do gabinete do deputado
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e, dessa maneira, possam compreender a atividade político-legislativa sob o foco do

parlamentar.

Portanto, apesar do programa Estágio-visita estar restrito a uma programação bastante

expositiva em razão das limitações impostas por sua natureza de curta duração e pouco

utilizar recursos interativos baseados em tecnologia, acreditamos que a flexibilidade obtida

com a previsão das visitas livres realizadas em pequenos grupos acrescenta ao estágio uma

interessante, porém limitada, oportunidade de exercício do aprendizado cooperativo.

3.4.5 Desenvolvimento de atitudes cidadãs

Em março de 2007, a Diretoria de Recursos Humanos - DRH da Câmara dos

Deputados realizou a primeira pesquisa com vistas a apurar o resultado do indicador “RH

Cidadania”, fruto, como já mencionado, do seu planejamento estratégico. Dentre os

participantes do Estágio-visita no ano de 2006, 229 receberam via e-mail o questionário de

avaliação. Destes, cem responderam ao questionário. O resultado apurado, para efeitos de

análise desta dimensão, está resumido no Quadro 6, que apresenta o percentual de

participantes do programa que efetivamente assumiram mudanças de comportamento em cada

uma das atitudes listadas:

Quadro 6 - Desenvolvimento de atitudes cidadãs no programa Estágio-visita.

N° Exemplos de Atitudes Cidadãs % Participantes que
mudaram seu

comportamento
1 Acompanhamento de projetos de lei de interesse

(pessoalmente, pelo rádio, pela TV, pelos jornais, pela
Internet, etc).

93%

2 Contato com representante do Poder Legislativo. 49%
3 Interesse por temas relacionados à política e ao Legislativo

(busca de informações na mídia: TV, Internet, Rádio, ou em
livros e revistas, ou com os pais ou responsáveis).

91%

4 Disseminação do conhecimento adquirido no programa
Estágio-visita (na família, na escola, na comunidade).

97%

5 Participação consciente em algum tipo de eleição. 89%
6 Atividade de controle social sobre serviços públicos

(denúncia, queixa, reclamação).
25%

7 Filiação a Partido Político. 30%
8 Filiação a organizações comunitárias ou sociais (ONG,

programa social ou ambiental, associação de moradores).
34%

9 Filiação a organizações estudantis (centro acadêmico,
grêmio escolar, associação estudantil).

40%

10 Ação Social (doação de sangue, voluntariado,
assistencialismo).

59%
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O questionário propôs ainda uma pergunta de confirmação com o seguinte teor: “Você

acha que sua participação no Estágio-visita contribuiu para suas atitudes cidadãs?”

Responderam afirmativamente a esta pergunta 85% (oitenta e cinco por cento) dos

respondentes, ou seja, 75 participantes do programa (12 respondentes se abstiveram).

Pelos resultados apurados, deduzimos que as atitudes cidadãs que sofreram maior

índice de mudança de comportamento (maior do que 80%) após a participação no programa

são justamente aquelas relacionadas a temas políticos, político-legislativos ou eleitorais, as

numeradas como 1, 3, 4 e 5. A atitude número 2, apesar de também relacionar-se a estes

temas, não apresentou um alto índice de mudança (49%). Uma das possíveis razões para isso

pode ser o fato de que o contato com um representante do Poder Legislativo já  é considerado

pelos estudantes como uma condição prévia para participação no programa Estágio-visita haja

vista a necessidade de indicação de um deputado federal. As demais atitudes estão mais

relacionadas a comportamentos sócio-políticos, como as de números 6, 7, 8, 9 e 10.

A atitude número 1 pressupõe um conhecimento mínimo dos conceitos básicos

referentes às atribuições do Poder Legislativo, ao papel da Câmara dos Deputados, às espécies

normativas do Poder Legislativo e ao processo legislativo, bem como o conhecimento dos

mecanismos disponíveis de interação da Câmara dos Deputados com a sociedade para o

acompanhamento de suas atividades. Para que o cidadão possa acompanhar o trâmite de uma

proposição é desejável que conheça as responsabilidades dos órgãos do Legislativo que

interferem no processo, como a Mesa Diretora, as Comissões e o Plenário.

A atitude número 3, apesar de referir-se ao interesse mais amplo sobre assuntos

políticos, também pressupõe os conhecimentos acima mencionados, mas em menor grau, uma

vez que não trata especificamente do acompanhamento de uma proposição em trâmite.

Entretanto, conceitos teóricos importantes como os de separação de poderes, democracia,

representatividade, bicameralismo, entre outros, são bastante desejáveis e valiosos para

cidadãos que se interessam por política e pelo Legislativo.

Por sua vez, a atitude número 4 diz respeito à propagação dos conhecimentos

adquiridos durante o programa Estágio-visita e, portanto, está diretamente relacionada à

apreensão dos conteúdos apresentados.

Já a atitude número 5 diz respeito à participação consciente em processos eletivos.

Acreditamos que o jovem que respondeu “sim” a esta questão tem algum conhecimento sobre

o processo eleitoral brasileiro, o significado de eleições e a importância do voto.
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Se confrontarmos o resultado apresentado no Quadro 6, em especial os altos índices

relacionados às atitudes número 1, 3, 4 e 5, com o Quadro 5, apresentado quando da avaliação

da dimensão “Conteúdo Formal”, encontraremos coincidências interessantes:

a) Os itens de conteúdo relacionados aos conhecimentos que apóiam a adoção de

das atitudes 1, 3, 4 e 5 mencionados anteriormente estão presentes no programa

Estágio-visita e são abordados com grau de profundidade considerado como

“Profundo” (2);

b) As atitudes que apresentam índices mais baixos de adoção (menor do que 60%)

após a realização do programa, aqui consideradas como relacionadas a

comportamentos sócio-políticos, como as de número 6, 7, 8, 9 e 10,

encontrariam amparo teórico em itens de conteúdo cujo nível de

aprofundamento no programa Estágio-visita foi avaliado como superficial.

Entre eles, destacamos os itens: partido político, direitos políticos e sociais.

Recorrendo à avaliação da dimensão “Transparência”, encontramos também apoio

teórico para justificar os altos índices de mudança de comportamento relativos às atitudes 1 e

3. Os mecanismos de interação cuja abordagem se dá de maneira mais profunda são

justamente aqueles que oferecem meios de acompanhamento das atividades parlamentares e

legislativas, como o portal da Câmara dos Deputados (pesquisa proposições, pesquisa

parlamentares, pesquisa Comissões) e os veículos de comunicação mantidos pela Casa,

Agência Câmara de Notícias, TV Câmara, Rádio Câmara e Jornal da Câmara.

Neste sentido, acreditamos que o resultado obtido na análise desta dimensão,

“Desenvolvimento de atitudes cidadãs”, reflete o resultado das  dimensões anteriores e

confirma os aspectos mais fortes do programa Esta�io-visita de curta duração apontados ao

longo deste Capítulo.

3.5 Avaliação geral do programa

O Estágio-visita de curta duração é um dos programas de educação político-legislativa

para a cidadania mais antigos da Câmara dos Deputados. Desde sua implantação, ainda com o

nome de “Estágio universitário” na década de 70, o programa assumiu o propósito de

proporcionar aos jovens universitários a oportunidade de aproximar-se do Poder Legislativo e

de vivenciar o trabalho realizado na Câmara dos Deputados. Percebe-se que, apesar deste

propósito ainda estar presente nas atuais edições do programa, o formato do Estágio-visita não
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foi satisfatoriamente atualizado ao longo deste tempo de maneira a acompanhar os progressos

da Instituição quanto ao uso de recursos tecnológicos e pedagógicos em sua missão educativa.

De fato, o conteúdo formal e o conjunto de informações acerca dos trabalhos da Câmara que é

colocado à disposição dos jovens durante o estágio é fundamental para subsidiar o

conhecimento e proporcionar a aproximação com o parlamento. No entanto, o programa

continua fortemente baseado em palestras expositivas, o que mantém o participante, na maior

parte do tempo, em posição passiva e pouco criativa diante do universo de conhecimento que

se descortina no ambiente legislativo da Câmara dos Deputados. Dessa maneira, o estágio

permanece como um projeto educativo baseado essencialmente em uma seqüência de eventos,

cujo aproveitamento está restrito a condição de expectador. O programa não oportuniza

situações práticas e experimentais consistentes o suficiente para provocar a vivência de

processos típicos desenvolvidos no âmbito de um parlamento. As oportunidades contempladas

no programa, por meio das visitas às comissões e ao Plenário, estão centradas na observação

dos ambientes e procedimentos da Casa e não na atuação participativa do universitário.

Acreditamos que a manutenção de um canal especial de interação com os jovens que

participaram do programa funcionaria como um importante incentivo à disseminação do

conhecimento adquirido durante os cinco dias de estágio. Como a avaliação do programa é

positiva por parte de seus participantes, acreditamos que as intenções da Casa no sentido de

tornar cada um deles um potencial vetor de multiplicação deveria ser fomentada com ações de

comunicação direcionadas para os universitários e para suas instituições de ensino. Vários

participantes, em  seus depoimentos de avaliação do programa, declaram que a divulgação do

programa em suas escolas é falha. O critério de preenchimento das vagas pela via da

indicação parlamentar pode ser um dos fatores que dificulta a divulgação ostensiva do

programa, uma vez que as candidaturas estão sujeitas a este filtro.

O potencial de transformação de atitudes dos participantes do Estágio-visita está

comprovado pelos resultados obtidos com a pesquisa realizada pela DRH. A imagem do

Parlamento concebida pelo universitário após o programa também sofre transformações

significativas em relação à visão anterior, conforme os instrumentos de avaliação aplicados ao

longo das edições do estágio. Portanto, o programa tem demonstrado ser uma valiosa

ferramenta de educação político-legislativa para a promoção da cidadania e como tal deve ser

constantemente incrementada e atualizada, de forma a preencher com excelência o papel

educativo do parlamento junto à juventude brasileira.
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CAPÍTULO 4

 PARLAMENTO JOVEM

4.1 Apresentação do programa

O Parlamento Jovem Brasileiro - PJB é um programa de educação político-legislativa

voltado para estudantes do ensino médio e do ensino superior, instituído pela Câmara dos

Deputados por meio da Resolução n° 12, de 2003. Sua finalidade principal, segundo o art. 2°

do instrumento normativo citado, é “possibilitar aos alunos de escolas públicas e particulares

a vivência do processo democrático mediante participação em uma jornada parlamentar na

Câmara dos Deputados, com diplomação, posse e exercício do mandato”. O programa

compreende atividades de caráter informativo, relativas ao exercício da cidadania e

elucidativas do funcionamento do Poder Legislativo, por meio das quais é possível propiciar

ao jovem participante a vivência da atividade parlamentar e do processo legislativo (BRASIL,

2003).

O programa baseia-se na organização de um exercício de constituição e funcionamento

de um Parlamento, cuja legislatura de curtíssima duração25 reproduz, tanto quanto possível, as

atividades e os procedimentos adotados nas Sessões Legislativas regulares da Câmara dos

Deputados, destacando-se entre eles, a discussão e votação de proposições. Segundo o art. 3°

da Resolução n°12/2003:

Art. 3º Observar-se-ão, no decorrer dos trabalhos do Parlamento Jovem, tanto
quanto possível, os procedimentos regimentais relativos ao trâmite das
proposições, inclusive quanto à sua iniciativa, publicação, discussão e votação
em Plenário, expedição de autógrafos, onde estará consignado o nome do autor
do projeto de lei aprovado.

Como o exercício do mandato do parlamentar jovem tem caráter instrutivo, a Mesa

Diretora da Câmara dos Deputados estabeleceu, por meio do Ato da Mesa n° 49/2004, o

Regimento Interno do Parlamento Jovem Brasileiro que determina o funcionamento e o

processo legislativo próprios do Parlamento Jovem.  O Ato disciplina a instalação, posse e

eleição dos membros da mesa do Parlamento Jovem, a criação, composição e atribuições dos

órgãos do Parlamento Jovem, os trabalhos das Comissões, o trâmite das proposições, a

apreciação, discussão e votação em Plenário. Para que o exercício cumpra seu objetivo

                                                  
25 De acordo com o art. 5º da Resolução n° 12/2003, a legislatura terá duração de apenas um dia. Entretanto, na prática,
as legislaturas do Parlamento Jovem têm durado até 5 dias, entre a posse dos parlamentares jovens e redação dos
autógrafos dos projetos aprovados na Ordem do Dia e publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
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educativo, o Ato da Mesa n° 49/2004 determina, em suas disposições finais,  que os trabalhos

desenvolvidos durante o Parlamento Jovem no âmbito das Comissões Temáticas e Plenário

contarão com a assistência técnica de servidores da SGM, do DECOM, do CEFOR e da

Consultoria Legislativa – CONLE (BRASIL, 2004).

O Parlamento Jovem Brasileiro reúne-se uma vez a cada ano e o programa tem

duração de cinco dias. Além das atividades diretamente relacionadas ao exercício do mandato

parlamentar juvenil, o programa prevê algumas atividades extras, como visitas e palestras.

Entretanto, conforme define o artigo 6º, § 2º, da Resolução n° 12/2003, “todas as demais

atividades do Parlamento Jovem orientar-se-ão para o conhecimento dos procedimentos

legislativos, dos Partidos com representação na Câmara dos Deputados, suas propostas

políticas e das funções dos líderes partidários”.

A organização do programa, no que tange aos trabalhos administrativos, é atribuição

de uma Comissão Organizadora, composta por servidores da Câmara dos Deputados. Esta

comissão é designada, nos termos do art. 3º do Ato da Mesa n° 49/2004, pela Comissão

Executiva formada por deputados federais nomeados pelo Presidente da Casa. À Comissão

Executiva cabe implementar todos os procedimentos necessários à realização da sessão do

Parlamento Jovem (art. 6º, § 1º, da referida Resolução), de acordo com o seu Regimento

Interno.

O número de membros de cada uma das edições do Parlamento Jovem deve ser

proporcional ao número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados por cada

Estado e pelo Distrito Federal, conforme estabelece a Resolução que o regulamenta.

Entretanto, o Ato da Mesa n° 49/2004 estabelece que, até que existam condições para que o

número de parlamentares jovens seja equivalente ao número de deputados federais, ou seja,

513 deputados, o programa será realizado com 78 deputados, distribuídos proporcionalmente

às bancadas parlamentares de cada unidade da Federação.

O trabalho realizado durante o Parlamento Jovem tem como resultado, assim como no

processo legislativo real, a elaboração legislativa. São 78 proposições selecionadas,

correspondentes aos 78 parlamentares participantes do programa, devendo versar sobre os

temas definidos previamente pela Comissão Organizadora do evento, quais sejam: Educação,

Cultura, Esporte e Turismo; Saúde; Segurança Pública; Economia, Emprego e Defesa do

Consumidor; Agricultura e Meio Ambiente. As proposições são relatadas, discutidas,
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emendadas e votadas no âmbito das Comissões temáticas do Parlamento Jovem e seguem para

Plenário deste Parlamento quando aprovadas pelas mesmas, uma vez que não é prevista a

apreciação conclusiva das Comissões. No Plenário são apreciadas, passando por nova

discussão e votação.

Encerrada a legislatura do Parlamento Jovem Brasileiro, as proposições sofrem revisão

e correção, quando pertinentes, pela Comissão Organizadora e seguem para publicação em

edição especial do Diário da Câmara dos Deputados, conforme dispõe o art. 41 do Ato da

Mesa n° 49/2004. Ainda segundo o Regimento Interno do Parlamento Jovem, as proposições

aprovadas devem ser encaminhadas à CLP pelo Presidente da Câmara dos Deputados, onde

eventualmente poderão tramitar como sugestões de iniciativa legislativa. Proposições com

parecer favorável, porventura não votadas no Plenário do Parlamento Jovem, são

encaminhadas às Comissões Permanentes da Casa26, de acordo com o respectivo campo

temático.  Um relatório contendo todas as proposições discutidas na legislatura do Parlamento

Jovem é encaminhado a todos os gabinetes parlamentares.

Quanto aos custos do programa, os participantes do Parlamento Jovem têm sua

hospedagem, alimentação e traslados em Brasília pagos pela Câmara dos Deputados,

conforme prevê artigo 7º do Ato da Mesa n° 49/2004.

4.2 Histórico

O Projeto de Resolução27 para criação do Parlamento Jovem foi apresentado pelo

Deputado Lobbe Neto (PSDB/SP) em agosto de 2003. Segundo pronunciamento do

parlamentar por ocasião da apresentação do projeto no Plenário, o programa baseou-se em

idéia semelhante adotada pela Assembléia Legislativa de São Paulo, cujo objetivo era oferecer

aos jovens de ensino fundamental e ensino médio um dia de vivência no parlamento.

Posteriormente, o Deputado ressalvou diferenças entre a sua proposta e a da assembléia

paulista. Segundo o parlamentar:

Para evitar questões ideológicas ou partidárias, à semelhança do projeto que há
em São Paulo, na Assembléia Legislativa, faremos com que os jovens que
aspiram à careira política cheguem a Brasília, tenham assento aqui no plenário e
elejam o seu presidente. Os projetos serão relativos aos temas: agricultura, meio
ambiente, educação etc. Poderemos utilizar esses projetos e apresentá-los aqui
no Congresso Nacional (NETO, 2003).

                                                                                                                                                              

26 Segundo o § 2° do art. 40 do Ato da Mesa n° 49/2004.
27 Projeto de Resolução n° 63/2003 que deu origem à Resolução n° 12/2003.
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O projeto foi relatado pelo Deputado Inocêncio Oliveira (PFL/PE) que emitiu parecer

favorável à criação do Parlamento Jovem destacando a importância da medida para o

“fortalecimento da instituição e para a promoção de um melhor relacionamento entre o Poder

legislativo e a sociedade, sobretudo esse segmento formador de opinião pública, os nossos

jovens, sejam alunos de segundo grau, sejam universitários” (OLIVEIRA, 2003). Entretanto,

o projeto de resolução recebeu emendas que não alteraram significativamente a proposta

original. Uma delas diz respeito ao público-alvo inicialmente indicado para participar do

programa, que incluía alunos da 5ª a 8 ª série do ensino fundamental. A emenda foi no sentido

de retirar o foco do programa deste público e incluir, em alternância com estudantes do ensino

médio, a participação também de alunos universitários. Tal alteração foi justificada pelo

relator, pelas seguintes razões:

Entendemos que devem ser escolhidos alunos do ensino médio num período e
do ensino superior em outro, porque podem melhor compreender o
funcionamento de nossa instituição. Os alunos do ensino fundamental não
teriam condições de apreender todos os aspectos do funcionamento do Poder
Legislativo. E o projeto original definia um modelo de escolha dos estudantes
que iriam representar o Parlamento Jovem. Restituo ao projeto a escolha
respeitando a representação estudantil de cada Estado, que havia sido retirada na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (OLIVEIRA, 2003).

 É interessante ressaltar que, na emenda substitutiva modificativa do § 2° do art. 2°

apresentada pelo relator, estabeleceu-se critério de seleção diverso do que é atualmente

adotado na prática. O texto propôs que os alunos seriam “escolhidos mediante processo

eleitoral realizado sob a responsabilidade dos órgãos de representação estudantil de cada

unidade da Federação”. Em última análise, o processo eleitoral foi substituído pelo processo

de seleção de proposições elaboradas pelos estudantes, envolvendo as Secretarias de

Educação e a Câmara dos Deputados.

Além da clara intenção de investir em programas voltados para a educação com o

objetivo de valorizar a imagem do parlamento perante a sociedade, o autor do projeto,

Deputado Lobbe Neto, quando de sua defesa demonstrou a intenção de dar prosseguimento

aos projetos discutidos durante o Parlamento Jovem, como constatamos a seguir:

Por ele, vamos facilitar o trânsito da juventude brasileira nesta Casa do
Congresso Nacional. O jovem poderá participar ativamente das decisões desta
Casa e conhecê-la por dentro. Para cá virão representantes de vários estados
brasileiros para conhecer os meandros do Legislativo e o processo de aprovação
de leis. Eles também vão apresentar alguns projetos para que possamos
implementá-los no Parlamento Nacional (NETO, 2003).
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De fato, esta possibilidade foi considerada quando foi criado o Regimento Interno do

Parlamento Jovem, no qual foi definido que os projetos  aprovados durante o programa seriam

encaminhados à CLP.

A iniciativa de criação do Parlamento Jovem foi louvada pelo Deputado Antonio

Carlos Magalhães Neto  (PFL/BA) que destacou os resultados esperados com a instituição do

programa.

[...] a iniciativa aproximará a juventude dos seus Parlamentares, dos seus
legítimos representantes nesta Casa de leis. Permitirá aos jovens conhecerem
mais de perto, por dentro, de que forma funciona a Câmara dos Deputados.
Também ajudará a diminuir os preconceitos que permeiam grande parte da
juventude em relação ao exercício do mandato parlamentar e à vida pública dos
seus representantes. Tenho certeza de que, à medida que possam acompanhar de
perto nossos trabalhos, interagir conosco num dia de produção conjunta, daqui
sairão fortalecidos e esclarecidos, com outra imagem do Parlamento (NETO,
2003).

Na mesma sessão plenária, o Deputado Chico Alencar (PT/RJ) explicitou em seu

pronunciamento a importância do Parlamento Jovem para aproximar a juventude brasileira do

Poder Legislativo por meio da vivência da representação política.

Precisamos abrir as portas da Casa, uma ou duas vezes ao ano, para que a
juventude brasileira compareça ao Legislativo, cuja arquitetura muitas vezes
espanta a população e inibe aqueles que são os verdadeiros donos dos nossos
mandatos: os eleitores. Se instituirmos aqui o Parlamento Jovem é porque
estamos reforçando a idéia da representação. A juventude, em geral, olha de
forma atravessada para a representação política (ALENCAR, 2003).

Desde a publicação da Resolução n° 12/2003, o programa vem sendo realizado

anualmente na Câmara dos Deputados e já passaram pelo Parlamento Jovem cerca de

trezentos estudantes do ensino médio. Após as quatro edições do programa, vários projetos de

lei resultantes do trabalho de elaboração, discussão e votação realizado durante o exercício

dos jovens deveriam ter sido encaminhados à CLP para que pudessem eventualmente tramitar

como sugestões.  Entretanto, um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados

apontou a impossibilidade de tramitação destes projetos a partir da CLP pelas razões abaixo

expostas:

À vista do exposto, infere-se que:

a) tendo natureza jurídica de órgão integrante da estrutura da Câmara dos
Deputados, o Parlamento Jovem Brasileiro não se inclui entre os entes arrolados
na alínea “a” do inciso XII do art. 32 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, quais sejam, associações, órgãos de classe, sindicatos e entidades
organizadas da sociedade civil;

b) por via de conseqüência, não podem as proposições aprovadas ao final da
legislatura do Parlamento Jovem Brasileiro ser encaminhadas como sugestões de
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iniciativa legislativa à Comissão de Legislação Participativa, como prevê o art.
6º do Ato da Mesa nº 49, de 2004, sob pena de ofensa ao art. 32, XII, “a”, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados;

c) como norma infralegal (administrativa), o Ato da Mesa nº 49, de 2004, está
sempre em situação inferior ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
aprovado pela Resolução nº 17, de 1989, que tem eficácia de norma legal (lei),
não podendo, pois, contrariá-la (BRASIL, 2006).

Contudo, algumas proposições realmente chegaram a ser apresentados por um

parlamentar da Casa e seguem a tramitação legislativa regimentalmente prevista. O Quadro 7

mostra os projetos aprovados no âmbito do PJB nas edições de 2006 e 2007 e seu eventual

encaminhamento na Câmara dos Deputados.

Quadro 7 - Projetos aprovados no Parlamento Jovem (edições 2006 e 2007).

Projetos aprovados no Parlamento Jovem 2006 – 3ª edição

Projeto Autor Parlamentar Jovem Ementa Assunção do
Parlamentar

PL n° 1693/07 Michelle Cristine Silva (MT)Cria brigadas comunitárias de
combate a incêndios florestais.

Apresentado pelo
Deputado Lobbe
Neto (PSDB/SP)

PL n° 1694/07 Robson Gomes da Silva (RJ)Cria um programa nacional para
incentivar a agricultura orgânica.

Apresentado pelo
Deputado Lobbe
Neto (PSDB/SP)

PL n° 1695/07 Martha Ramires de Souza
(MG)

Torna obrigatória a realização de
exames oftalmológicos e auditivos
nas escolas de ensino fundamental
da rede pública.

Apresentado pelo
Deputado Lobbe
Neto (PSDB/SP)

PL n° 1696/07 Rose Carla de Oliveira (SE)Cria os centros de produção de
cultura nas escolas estaduais e
municipais.

Apresentado pelo
Deputado Lobbe
Neto (PSDB/SP)

Projetos aprovados no Parlamento Jovem 2007 – 4ª edição

Projeto Autor Parlamentar Jovem Ementa Assunção do
Parlamentar

PL n° 20 Juliana Luzia Trevisol (PR) Dispõe sobre a instalação de
captação de água de chuvas nas
escolas públicas.

Ainda não
apresentado

PL n° 75 Wagner Almeida de Almeida
(RS)

Amplia campanha de coleta de
pilhas, baterias e material tóxico.

Ainda não
apresentado

PL n° 74 Luana Fracaro (RS) Institui o uso de papel reciclado
nas instituições de ensino no País.

Ainda não
apresentado
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PL n° 47 Carlos Eduardo Rodrigues
Fernandes (SP)

Dispõe sobre a criação de um
programa de avaliação dos
professores conjugado com cursos
de atualização.

Ainda não
apresentado

4.3. Descrição e funcionamento do programa

Diferentemente do Estágio-visita, o programação do Parlamento Jovem apresenta uma

organização seqüenciada de atividades com vistas a construir paulatinamente, ao longo das

palestras, visitas e atividades de orientação, o conteúdo e o conhecimento necessários para a

simulação do processo legislativo por meio da transposição de situações reais vividas no

Parlamento para situações fictícias criadas no Parlamento Jovem. Dessa maneira, em todas as

edições do programa a ordem das atividades é preservada. Além da questão pedagógica, a

própria dinâmica do programa, ancorada sobre o Ato da Mesa n° 49/2004, que dispõe sobre o

Regimento Interno do Parlamento Jovem Brasileiro (RIPJB),  estabelece a seqüência de ações

a serem promovidas para que os estudantes culminem o aprendizado da atividade parlamentar

em uma sessão deliberativa no Plenário da Câmara dos Deputados. Para tanto, faz-se

necessário executar as rotinas administrativas e políticas para a composição dos órgãos

diretivos e técnicos essenciais à prática legislativa, como a Mesa Diretora do Parlamento

Jovem e as Comissões temáticas.

As atividades desenvolvidas ao longo do Parlamento Jovem são acompanhadas ou

dirigidas pelos membros da Comissão Organizadora ou por servidores da Câmara dos

Deputados indicados por ela. Os instrutores do programa, bem como os monitores

encarregados das visitas são recrutados dos quadros de recursos humanos da Câmara dos

Deputados e são, em sua maioria, servidores efetivos. O CEFOR mantém uma lista de

instrutores aptos a ministrarem as palestras teóricas que compõem o programa: Processo

Legislativo, Adequação Financeira e Orçamentária, Constitucionalidade e Juridicidade.  

Já a orientação e a supervisão das atividades práticas desenvolvidas ao longo do

programa estão a cargo dos órgãos legislativos diretamente envolvidos na elaboração

legislativa real, quais sejam o Departamento de Comissões – DECOM e a SGM. Um grupo de

servidores destes órgãos é destacado pela Comissão Organizadora do Parlamento Jovem para

desempenharem o papel de instrutoria prática durante os trabalhos dos jovens parlamentares

sob a normatização do RIPJB.
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Neste sentido, o programa é composto das atividades descritas a seguir, executadas na

ordem apresentada.

4.3.1 Abertura do evento e ambientação

Esta atividade tem como objetivos apresentar a Comissão Organizadora do evento aos

participantes, esclarecer a dinâmica e a finalidade do programa, promover a integração entre

os jovens e ambientá-los no contexto da Câmara dos Deputados.  Para isso, a organização

conta com a participação de facilitadores recrutados da área de Recursos Humanos da Casa,

especializados em gestão de pessoas e aptos a aplicar dinâmicas de grupos com estas

finalidades.

É também durante esta atividade inicial que são aplicados os questionários relativos à

primeira fase da pesquisa sobre Cidadania e que gera os resultados do indicador RH

Cidadania 28.

4.3.2 Visita Institucional ao Congresso Nacional

A visita institucional segue o mesmo roteiro da visita promovida no programa Estágio-

visita de curta duração.

4.3.3 Palestra sobre Processo Legislativo

A palestra Processo Legislativo tem o objetivo de apresentar o trâmite legislativo real

das proposições no Poder Legislativo, de forma que este conteúdo possa servir de ferramental

para a simulação que se realiza durante o programa. Nesta palestra é enfatizada a atuação do

parlamentar no processo legislativo, tanto técnica quanto política. Os jovens são convidados a

refletir sobre alguns fatores reais de poder que impulsionam e direcionam os legisladores a

exercitarem suas tarefas. Além disso, conteúdos básicos de Ciência Política, organização do

Estado brasileiro e processo legislativo são abordados, entre eles:

a) separação dos poderes e funções típicas do Poder Legislativo;

b) federalismo e competências legislativas dos entes federados;

c) bicameralismo;

d) espécies normativas;

e) iniciativa legislativa;

f) princípios e fases do processo legislativo;

                                                  
28 Ver Capítulo 2, item 2.4.5 que elucida os objetivos deste indicador.
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g) trâmite constitucional do processo legislativo.

4.3.4 Palestra sobre Adequação  Financeira e Orçamentária,

Constitucionalidade e Juridicidade

Tem o objetivo de apresentar aos jovens parlamentares os limites que regulamentam a

propositura de leis com relação aos parâmetros orçamentários, financeiros constitucionais e

jurídicos, com vistas a evitar problemas jurídicos e financeiros, bem como prepará-los para o

exercício de relatoria dos projetos de lei por eles apresentados. As palestras enfatizam a

importância do conhecimento destes parâmetros por parte do legislador para que o mesmo

possa atuar de forma compatível a partir da autoria, como também na apreciação de

proposições legislativas. São apresentados exemplos de instrumentos normativos que

disciplinam estes aspectos, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e artigos constitucionais e

regimentais que expressam requisitos para o controle de constitucionalidade das leis bem

como as competências dos entes federados29.

4.3.5 Formação das chapas e registro de candidaturas à Mesa Diretora e à

Presidência das Comissões

Esta atividade desenrola-se conforme o previsto nos incisos I, II e III do art. 6° do

RIPJB. A eleição dos membros da Mesa é realizada por escrutínio secreto, exigida maioria

simples de votos, presente a maioria absoluta dos deputados jovens. Os candidatos,

organizados em chapas, devem registrar-se junto à Mesa. Cada chapa pode ser apresentada

por um de seus candidatos pelo prazo máximo de cinco minutos. A votação deve ser realizada

pelo sistema eletrônico, ressalvadas as hipóteses de avaria no referido sistema ou

impossibilidade de se efetuar a eleição no Plenário. Nestes casos, a votação será por cédulas

impressas.

As comissões terão um presidente e um vice-presidente, designados, sucessivamente e

em rodízio, pelas chapas que concorrem à eleição da Mesa, cabendo à chapa que tiver obtido

o maior número de votos a designação para a primeira Comissão, obedecendo-se, a partir de

então, a ordem decrescente das votações obtidas.

                                                  
29 CF, Art. 22, 23 e 24.
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4.3.6 Sessão Solene e Comissão Geral: solenidade de posse da Mesa

Diretora do Parlamento Jovem

A posse dos Parlamentares Jovens e dos integrantes da Mesa ocorre conforme

determina os artigos 4° e 5° do RIPJB. A sessão de instalação e posse dos deputados jovens

será presidida pelo Presidente da Câmara dos Deputados, ou por outro Parlamentar por ele

indicado. Além do Presidente, falarão, por cinco minutos cada, os deputados integrantes da

Comissão Executiva do Parlamento Jovem Brasileiro.

Um dos deputados jovens, a convite do Presidente da Casa, profere o seguinte

compromisso: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis,

promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a União, a integridade e a independência

do Brasil". Ato contínuo, feita a chamada individual, cada deputado jovem, de pé, a ratificará

dizendo: "assim o prometo”.

Concluída a posse dos deputados jovens, o Presidente da Câmara dos Deputados ou o

seu substituto convoca a sessão para eleição e posse da Mesa do Parlamento Jovem Brasileiro.

4.3.7 Trabalhos nas Comissões: indicação dos respectivos Presidente e Vice-

Presidente, Líder e Vice-líder das Comissões e Distribuição das relatorias

dos projetos

Também esta atividade é conduzida de acordo com o que define o RIPJB em seus arts.

14, 15, 16, 17 e 21 quanto à  ocupação dos cargos das Comissões, indicação de lideranças e

distribuição dos projetos de lei aos relatores.

O número de membros efetivos, bem como o número de Comissões e seus respectivos

campos temáticos são estabelecidos pela Comissão Organizadora, antes do início dos

trabalhos. A fixação leva em conta o número de membros do Parlamento Jovem e a natureza

temática dos projetos apresentados. Nenhum deputado jovem pode fazer parte, como membro

titular, de mais de uma Comissão.

A Presidência e a Vice-presidência das Comissões, conforme já visto no item 4.3.5,

são ocupadas sucessivamente a partir da indicação da chapa vencedora da eleição para a

composição da Mesa. Na primeira reunião de cada Comissão Temática, além da posse do

Presidente e do Vice-presidente, deve ser feita a indicação de um líder e de um vice-líder que

a representará, para compor o Colégio de Líderes. Também nesta reunião são distribuídos, aos
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relatores designados e aos demais componentes, o texto completo dos projetos de lei e de seus

apensados, para exame da Comissão.

4.3.8 Trabalhos nas comissões: estudos dirigidos para a  elaboração dos

pareceres

Os trabalhos nas comissões, que incluem os estudos dirigidos para a elaboração dos

pareceres, são acompanhados e orientados por servidores das Comissões da Câmara, da SGM

e de outros órgãos, de preferência, em sua maioria, Secretários de Comissão. Entre outras

atividades, destacam-se os debates, a elaboração de emendas, substitutivos e pareceres aos

projetos de lei apresentados pelos participantes, tendo em vista o que regulamenta o RIPBJ

em seus arts. 21, 22, 23 e 24. Os estudantes têm a oportunidade de, sob a orientação dos

técnicos da Casa, utilizar os conhecimentos adquiridos nas palestras. Nesta fase do programa

acontece uma rica troca de experiências práticas entre os protagonistas do exercício de

simulação do processo legislativo e os experientes auxiliares técnicos do processo legislativo

real.

O trabalho nas Comissões precede a sessão deliberativa do Plenário na qual serão

apreciados, em regra, somente as proposições aprovadas nas Comissões. Os técnicos da

Câmara acompanham integralmente os deputados jovens durante esta atividade e são

responsáveis por fazer os estudantes cumprirem o RIPJB.

4.3.9 Visita guiada às Comissões

Os estudantes são acompanhados pelos respectivos Secretários de Comissão e

instrutores encarregados de sua orientação pelas Comissões temáticas da Câmara dos

Deputados com vistas a observar o trabalho dos parlamentares membros e as atividades

legislativas desenvolvidas.

4.3.10 Visita aos pontos turísticos de Brasília

Ocorre nos mesmos moldes do Estágio-visita de curta duração.

4.3.11 Reunião do Colégio de Líderes para elaboração da pauta da Sessão

Plenária

Prossegue a simulação do processo legislativo, após a votação dos pareceres dos

relatores nas Comissões, com a definição da pauta da sessão deliberativa que ocorre no
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Plenário da Câmara dos Deputados. Os líderes jovens, segundo o art. 29 do RIPBJ, têm a

prerrogativa de, junto com o Presidente do Parlamento Jovem, definir a ordem do dia desta

sessão plenária.

4.3.12 Avaliação do evento

Os participantes respondem ao questionário de avaliação do evento cujo objetivo é

subsidiar a Comissão Organizadora e a Comissão Executiva para promover melhorias nas

próximas edições do programa.

4.3.13 Sessão Plenária – Votação dos Projetos de Lei aprovados nas

Comissões

Todos os parlamentares jovens são reunidos no Plenário para apreciar os projetos de

lei aprovados nas Comissões temáticas. Esta atividade permite que os estudantes pratiquem de

forma bastante realista a dinâmica de uma sessão deliberativa real da Câmara. Os dispositivos

do RIPJB (arts. 30 a 39) estabelecem os mecanismos pelos quais os parlamentares podem

atuar no sentido de facilitar ou dificultar a aprovação de uma matéria. Para isso, recursos reais

do processo legislativo podem ser utilizados e vivenciados pelos jovens, como a interposição

de requerimentos para antecipar ou retardar a discussão e votação de uma determinada

proposição. A sessão plenária significa o apogeu das atividades legislativas do programa

Parlamento Jovem,  momento em que o ferramental prático e teórico para o jogo político de

forças que determinarão ou não o sucesso dos parlamentares na aprovação dos projetos de seu

interesse já foi amplamente disponibilizado para que os jovens dele se utilizem.

4.3.14 Gravação do programa “Câmara Ligada” na TV Câmara

Os participantes do Parlamento Jovem são os convidados a integrar o público

participante do programa Câmara Ligada, da TV Câmara, cujo objetivo é estimular os jovens

que não têm intimidade com política a debater temas do seu dia-a-dia, com a presença de pelo

menos um parlamentar e de uma banda musical jovem.  Cada edição enfoca um tema

específico, pautado pelos próprios jovens dentre os assuntos de relevância nacional que

integram o leque de interesses da juventude. Os parlamentares jovens têm a oportunidade de

expressar seus pontos de vista sobre questões debatidas durante o evento e de expor dúvidas

aos parlamentares convidados.
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4.4 Avaliação das dimensões propostas

Conforme descrito no Capítulo 2, avaliaremos o programa educativo Parlamento

Jovem sob as dimensões apresentadas a seguir.

4.4.1 Acessibilidade

O acesso ao programa Parlamento Jovem é definido, nos termos do  art. 4º do Ato da

Mesa n° 49/2004, pela Comissão Executiva designada pelo Presidente da Câmara dos

Deputados. A ela incumbe a função de elaborar as orientações relativas ao processo seletivo

dos jovens que participarão do programa.

Atualmente, o processo seletivo baseia-se na apresentação de trabalho escrito pelos

candidatos sob a forma de um projeto de lei. A triagem dos projetos cujos autores participarão

do Parlamento Jovem é feita em duas etapas. Na primeira, as Secretarias de Educação dos

Estados e do Distrito Federal encaminham ao Conselho Nacional de Secretários de Educação

– CONSED os projetos de lei em número equivalente a três vezes o número de vagas

disponíveis para cada Estado e para o Distrito Federal, mantida a proporção com as bancadas

estaduais de deputados federais, conforme o Quadro 8 a seguir:

Quadro 8 - Número de deputados jovens por bancada estadual.

Unidade Federativa Bancada Estadual Deputados Jovens Número máximo de
projetos no PJB

AC 8 1 3

AL 9 1 3

AM 8 1 3

AP 8 1 3

BA 39 6 18

CE 22 3 9

DF 8 1 3

ES 10 2 6

GO 17 3 9

MA 18 3 9

MG 53 8 24

MS 8 1 3
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Unidade Federativa Bancada Estadual Deputados Jovens Número máximo de
projetos no PJB

MT 8 1 3

PA 17 3 9

PB 12 2 6

PE 25 4 12

PI 10 2 6

PR 30 5 15

RJ 46 7 21

RN 8 1 3

RO 8 1 3

RR 8 1 3

RS 31 5 15

SC 16 2 6

SE 8 1 3

SP 70 11 33

TO 8 1 3

Total 513 78 234

Às Secretarias de Educação cabe observar os critérios estabelecidos para participação

do programa, que são os seguintes:

a) ser aluno regularmente matriculado na 3ª série de escola pública ou privada de

ensino médio;

b) ter idade mínima de 16 anos e máxima de 22 anos;

c) possuir bom desempenho escolar e ter participação ativa em colegiado escolar

ou em atividades de voluntariado;

d) fazer inscrição perante a direção da escola, mediante apresentação de trabalho

na forma de um “Projeto de Lei”, optando por uma das seguintes áreas

temáticas: 1 - Educação, Cultura, Esporte e Turismo; 2 - Saúde; 3 - Segurança

Pública; 4 - Economia, Emprego e Defesa do Consumidor; 5 - Agricultura e

Meio Ambiente.
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Na segunda fase de seleção, os projetos apresentados à Câmara dos Deputados pelo

CONSED serão analisados por servidores da Casa que desempenham a função de Secretários

de Comissões no Departamento de Comissões – DECOM. Nesta etapa, serão selecionados o

número exato de projetos correspondentes ao número de vagas por unidade da federação.

Assim como no programa anteriormente avaliado, o Estágio-visita de curta duração, as

condições impostas para participação no Parlamento Jovem refletem a necessidade de

assegurar ao público-alvo do programa a oportunidade de participação. Portanto, as restrições

relacionadas à faixa etária e à matrícula na série indicada são pertinentes e constituem

condições de fácil verificação.

Já a necessidade do bom desempenho escolar e da participação ativa em colegiado ou

atividade voluntária são critérios vagos de difícil verificação. Os adjetivos “bom” e “ativa”

atribuem a estas condições um caráter de alta subjetividade. Mesmo a apresentação de boletim

escolar para comprovação da primeira condição não encontra consistência suficiente,

considerando que um desempenho pode ser considerado “bom” em uma determinada escola

ou região e insuficiente em outra. Mais grave ainda é a apuração do critério seguinte, uma vez

que a participação do aluno em atividade voluntária, por exemplo, acontece em espaço alheio

aos limites da escola, entidade que está diretamente envolvida no processo seletivo por meio

do CONSED. O julgamento da característica de participação “ativa” torna ainda mais

complexa a tarefa de triar alunos que podem ou não candidatar-se. A tentativa de trazer para o

processo seletivo a preocupação com a cidadania condicionando a participação no programa a

execução de práticas cidadãs, apesar de pertinente diante da proposta educativa para a

cidadania do Parlamento Jovem, não surte os efeitos desejados, uma vez que não foram

estabelecidos critérios precisos para sua verificação. Dessa forma, é provável que

participantes selecionados apresentem situações bastante variadas quanto ao preenchimento

destes requisitos.

Entretanto, diferentemente do programa anteriormente analisado, o acesso ao

Parlamento Jovem baseia-se em um critério meritório. Assim como no Estágio-visita, o

número de vagas no Parlamento Jovem é limitado e a seleção dos estudantes com base na

avaliação de um trabalho produzido sob o formato de projeto de lei elimina a necessidade das

indicações dos deputados, critério utilizado no programa citado. A seleção em duas etapas,

incluindo a participação de entidades externas ao Poder Legislativo, as Secretarias de

Educação e o CONSED, traz mais consistência e isenção ao preenchimento das vagas. Uma

vez que as atividades do Parlamento Jovem objetivam a simulação da atividade parlamentar e
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do processo legislativo, a decisão final sobre a composição do parlamento baseada na escolha

de projetos de lei é coerente. Ademais, a seleção é feita por uma comissão técnica da Casa,

habituada à prática legislativa e conhecedora das características técnicas relacionadas às

espécies normativas e ao processo legislativo. A inclusão do critério técnico em detrimento do

critério político confere ao Parlamento Jovem mais confiabilidade no quesito acessibilidade,

ao tempo que torna o acesso ao programa mais democrático, dado que qualquer aluno do

ensino médio, independentemente de suas possibilidades de contato com um deputado federal,

pode candidatar-se como de participar da seleção.

A proporcionalidade assegurada entre o número de Parlamentares Jovens e  o número

de representantes das Unidades da Federação na Câmara dos Deputados, principalmente no

momento em que o programa estiver funcionando em  sua  plena capacidade quanto ao

número de participantes, é outra condição que acrescenta ao Parlamento Jovem maior

qualidade quanto ao acesso dos jovens brasileiros. Apesar das distorções existentes na

proporção entre a quantidade de deputados federais por Estado e a respectiva população das

Unidades Federativas, resultante sobretudo dos limites mínimo de oito deputados e máximo

de setenta deputados constitucionalmente impostos (CF, art. 45 § 1º), o fato de existir um

número fixo de vagas reservado para cada Estado brasileiro condicionado, mesmo que de

forma derivada, à população deste Estado, assegura que nenhuma unidade federativa restará

sem representantes no Parlamento Jovem.

A Tabela 2 demonstra o número de alunos do ensino médio matriculados em 2005 em

cada unidade da federação, o número de participantes do Parlamento Jovem nos anos de 2006,

2007, o total nos dois anos e a quantidade de deputados federais de cada bancada estadual. As

informações numéricas são acompanhadas do percentual em relação ao total nacional para

cada um destes quantitativos. A comparação estabelecida tem como objetivo chamar a

atenção para o fato de que os percentuais de alunos matriculados, parlamentares jovens e

deputados federais por estado brasileiro guardam  uma relação de proporção entre si.

De fato, a observação dos percentuais referentes ao número de jovens alunos do ensino

médio em cada unidade federativa em relação ao total de alunos no Brasil, bem como dos

percentuais de Parlamentares Jovens em relação ao total dos que participaram do programa

(em suas últimas duas edições) aponta para uma clara relação de proporção. O Estado onde

encontramos uma divergência maior entre estes percentuais é o de São Paulo, cujo percentual

de estudantes do ensino médio é de 20,36% em relação ao total nacional e o percentual de

Parlamentares Jovens é de 14,1%. Atribuímos esta diferença maior à distorção anteriormente
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mencionada, ou seja, a população de São Paulo está sub-representada na Câmara dos

Deputados devido ao limite máximo de deputados fixado pela Constituição, 70. Esta distorção

foi herdada para representação também no Parlamento Jovem, uma vez que a bancada jovem

de São Paulo conta com apenas 11 deputados. Observe que a distorção fica melhor

caracterizada quando tomamos o percentual de deputados federais de São Paulo, o equivalente

a apenas 13,65% dos 513, sendo que a população do Estado representa aproximadamente 21

% da população nacional segundo a contagem da população realizada pelo IBGE em 200730.

                                                  
30 Informação disponível em
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/populacao_ufs_05102007.pdf.
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Tabela 2 - Matrículas no ensino médio x Deputados jovens x Deputados Federais por unidade
federativa.

Unidade Federativa Matrículas %
PJB 
2006

%
PJB 
2007

%
Totais 
PJB

%
Bancada 
Dep. 
Federais

%

Brasil 8.906.820 78 78 156 513

Norte 755.773    8,49% 9 11,54% 9 11,54% 18 11,54% 65 12,67%

Rondônia 59.921      0,67% 1 1,28% 1 1,28% 2 1,28% 8 1,56%
Acre 32.044      0,36% 1 1,28% 1 1,28% 2 1,28% 8 1,56%
Amazonas 163.826    1,84% 1 1,28% 1 1,28% 2 1,28% 8 1,56%
Roraima 17.085      0,19% 1 1,28% 1 1,28% 2 1,28% 8 1,56%
Pará 370.287    4,16% 3 3,85% 3 3,85% 6 3,85% 17 3,31%
Amapá 37.225      0,42% 1 1,28% 1 1,28% 2 1,28% 8 1,56%
Tocantins 75.385      0,85% 1 1,28% 1 1,28% 2 1,28% 8 1,56%

Nordeste 2.692.512 30,23% 23 29,49% 23 29,49% 46 29,49% 151 29,43%

Maranhão 327.768    3,68% 3 3,85% 3 3,85% 6 3,85% 18 3,51%
Piauí 193.313    2,17% 2 2,56% 2 2,56% 4 2,56% 10 1,95%
Ceará 424.917    4,77% 3 3,85% 3 3,85% 6 3,85% 22 4,29%
Rio Grande do Norte 167.971    1,89% 1 1,28% 1 1,28% 2 1,28% 8 1,56%
Paraíba 170.123    1,91% 2 2,56% 2 2,56% 4 2,56% 12 2,34%
Pernambuco 458.185    5,14% 4 5,13% 4 5,13% 8 5,13% 25 4,87%
Alagoas 139.288    1,56% 1 1,28% 1 1,28% 2 1,28% 9 1,75%
Sergipe 88.130      0,99% 1 1,28% 1 1,28% 2 1,28% 8 1,56%
Bahia 722.817    8,12% 6 7,69% 6 7,69% 12 7,69% 39 7,60%

Sudeste 3.597.691 40,39% 28 35,90% 28 35,90% 56 35,90% 179 34,89%

Minas Gerais 899.730    10,10% 8 10,26% 8 10,26% 16 10,26% 53 10,33%
Espírito Santo 152.412    1,71% 2 2,56% 2 2,56% 4 2,56% 10 1,95%
Rio de Janeiro 731.754    8,22% 7 8,97% 7 8,97% 14 8,97% 46 8,97%
São Paulo 1.813.795 20,36% 11 14,10% 11 14,10% 22 14,10% 70 13,65%

Sul 1.213.531 13,62% 12 15,38% 12 15,38% 24 15,38% 77 15,01%

Paraná 480.527    5,40% 5 6,41% 5 6,41% 10 6,41% 30 5,85%
Santa Catarina 269.594    3,03% 2 2,56% 2 2,56% 4 2,56% 16 3,12%
Rio Grande do Sul 463.410    5,20% 5 6,41% 5 6,41% 10 6,41% 31 6,04%

Centro-Oeste 647.313    7,27% 6 7,69% 6 7,69% 12 7,69% 41 7,99%

Mato Grosso do Sul 100.057    1,12% 1 1,28% 1 1,28% 2 1,28% 8 1,56%
Mato Grosso 156.942    1,76% 1 1,28% 1 1,28% 2 1,28% 8 1,56%
Goiás 280.747    3,15% 3 3,85% 3 3,85% 6 3,85% 17 3,31%
Distrito Federal 109.567    1,23% 1 1,28% 1 1,28% 2 1,28% 8 1,56%

Fontes: Coluna Matrículas: MEC/Inep; Colunas PJB 2006/2007: Banco de Dados de Participantes do Parlamento Jovem fornecido pelo CEFOR; 

Coluna Bancadas: www.camara.gov.br/conheca.
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Assim como acontece a sub-representação de Parlamentares Jovens de Estados como

São Paulo, acontece também a super-representação em estados como Rondônia, Acre,

Roraima, Amapá e Tocantins, entre outros. Neles identificamos que os percentuais de

representação no Parlamento Jovem são superiores aos percentuais de alunos do ensino médio

em relação ao total nacional. Entretanto, esta distorção também se dá quando tomamos a

representatividade na Câmara federal, ou seja, o número mínimo de oito deputados não reflete

proporcionalmente a população destas unidades federativas, conforme mostra a Tabela 3.

Portanto, a análise dos dados relativos ao acesso dos estudantes de ensino médio ao

programa Parlamento Jovem indica que o programa proporciona uma acessibilidade mais

eqüitativa relativamente à população apta e mais representativa relativamente aos

quantitativos de alunos por unidade federativa. Essas características conferem à acessibilidade

do Parlamento Jovem um caráter mais democrático do que aquele observado no programa

Estágio-visita de curta duração.
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Tabela 3 - População x Deputados jovens x Deputados Federais por unidade federativa.

População % Bancada % PJB 2007 %

Brasil 183.888.841            513 78

Norte 14.573.815             7,93% 65 12,67% 9 11,54%

Rondônia 1.454.237 0,79% 8 1,56% 1 1,28%
Acre 653.620 0,36% 8 1,56% 1 1,28%
Amazonas 3.167.668 1,72% 8 1,56% 1 1,28%
Roraima 394.192 0,21% 8 1,56% 1 1,28%
Pará 7.070.867 3,85% 17 3,31% 3 3,85%
Amapá 585.073 0,32% 8 1,56% 1 1,28%
Tocantins 1.248.158 0,68% 8 1,56% 1 1,28%

Nordeste 51.507.545             28,01% 151 29,43% 23 29,49%

Maranhão 6.117.996 3,33% 18 3,51% 3 3,85%
Piauí 3.029.916 1,65% 10 1,95% 2 2,56%
Ceará 8.183.880 4,45% 22 4,29% 3 3,85%
Rio Grande do Norte 3.014.228 1,64% 8 1,56% 1 1,28%
Paraíba 3.640.538 1,98% 12 2,34% 2 2,56%
Pernambuco 8.487.072 4,62% 25 4,87% 4 5,13%
Alagoas 3.014.979 1,64% 9 1,75% 1 1,28%
Sergipe 1.938.970 1,05% 8 1,56% 1 1,28%
Bahia 14.079.966 7,66% 39 7,60% 6 7,69%

Sudeste 77.857.758             42,34% 179 34,89% 28 35,90%

Minas Gerais 19.261.816 10,47% 53 10,33% 8 10,26%
Espírito Santo 3.351.327 1,82% 10 1,95% 2 2,56%
Rio de Janeiro 15.406.488 8,38% 46 8,97% 7 8,97%
São Paulo 39.838.127 21,66% 70 13,65% 11 14,10%

Sul 26.729.883             14,54% 77 15,01% 12 15,38%

Paraná 10.279.545 5,59% 30 5,85% 5 6,41%
Santa Catarina 5.868.014 3,19% 16 3,12% 2 2,56%
Rio Grande do Sul 10.582.324 5,75% 31 6,04% 5 6,41%

Centro-Oeste 13.219.840             7,19% 41 7,99% 6 7,69%

Mato Grosso do Sul 2.265.021 1,23% 8 1,56% 1 1,28%
Mato Grosso 2.854.456 1,55% 8 1,56% 1 1,28%
Goiás 5.644.460 3,07% 17 3,31% 3 3,85%
Distrito Federal 2.455.903 1,34% 8 1,56% 1 1,28%

Fonte: IBGE – Contagem da população 2007 

http://www .ibge.gov .br/home/estatistica/populacao/contagem2007/populacao_ufs_05102007.pdf

Unidade Federativa
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4.4.2 Transparência

Diferentemente do programa Estágio-visita de curta duração, cuja programação é

composta integralmente por palestras e visitas, no programa Parlamento Jovem estão previstas

apenas duas palestras e três visitas.  Apesar de ambos os programas terem a duração de cinco

dias, o foco do programa Parlamento Jovem recai na prática da atividade parlamentar por

meio da simulação do processo legislativo. Portanto, o programa não prioriza o conteúdo

explicativo teórico uma vez que organiza-se em torno de atividades de experimentação. Os

mecanismos de interação entre Parlamento e sociedade não são abordados com ênfase durante

a programação do Parlamento Jovem, dado que grande parte do tempo é dedicada aàs

atividades que se desenrolam no ambiente das comissões formadas para o exercício

legislativo e do Plenário, onde o aprendizado se dá por meio da atuação dos participantes na

condição de parlamentares. Sendo assim, o conteúdo relacionado à avaliação desta dimensão

é pouco explorado pelo programa.

Uma das palestras do programa, denominada “Processo Legislativo”, prevê como item

do seu conteúdo “A participação da sociedade no processo legislativo”. Entretanto, devido ao

tempo exíguo destinado a esta apresentação (somente 1h30) e ao extenso conteúdo teórico

proposto, a abordagem do assunto se dá de maneira superficial. A exploração do conteúdo

relativo aos mecanismos de interação da sociedade com o parlamento acontece em outra

oportunidade do programa,  durante a visita institucional realizada nas dependências da

Câmara dos Deputados. Segundo o roteiro da visita31, durante as explicações dos monitores,

são oferecidas algumas informações a respeito dos canais disponibilizados pela Casa para que

o cidadão possa acompanhar os trabalhos legislativos ou tomar parte deles. Os veículos de

comunicação da Câmara, sobretudo a Rádio, a TV e o portal da Internet, são citados como

canais que possibilitam o acompanhamento das sessões plenárias por qualquer brasileiro que

disponha de acesso aos recursos de comunicação exigidos, no caso da TV, em regra,

transmissão via cabo em canal fechado e, no caso do portal, acesso à rede mundial de

computadores.

Além desta informação, ao comentar sobre a titularidade da iniciativa de lei, os

monitores explicam de que maneira a sociedade civil também pode participar do processo

legislativo. Neste momento, apresenta-se aos jovens a finalidade da CLP e  como é possível

enviar ao parlamento uma sugestão de projeto de lei de iniciativa popular.

                                                  
31 A SECOM fornece o roteiro básico das visitas institucionais guiadas pelos monitores. Nele, constam algumas
informações obrigatórias que devem ser prestadas aos visitantes durante as visitas.
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Ao longo dos contatos mantidos entre os participantes do Parlamento Jovem e a

equipe técnica da Câmara encarregada da organização do programa e da orientação dos jovens

durante a realização dos trabalhos, é comum que alguns estudantes demandem informações

sobre os mecanismos de interação existentes. Essas informações são fornecidas sempre que

solicitadas, porém de forma informal e não programada.

Para a avaliação desta dimensão, o Quadro 9 toma por base os mesmos mecanismos de

interação abordados no Programa Estágio-visita e indica se os mesmos foram abordados no

Programa Parlamento Jovem, e, em caso positivo, o  nível de profundidade utilizado na

abordagem de cada um deles, conforme gradações estabelecidas no Capítulo 2. Como no

Parlamento Jovem, somente em uma das palestras está prevista a apresentação dos

mecanismos de interação da Câmara com a sociedade,  suprimiu-se deste Quadro a referência

à palestra e manteve-se apenas a referência ao mecanismo de interação apresentado.

Quadro 9 - Mecanismos de interação no programa Parlamento Jovem.

Mecanismo Veículo Presente Profundidade

Busca no Portal Internet SIM 1

Pesquisa Proposições Internet SIM 1

Pesquisa Deputados Internet SIM 1

Pesquisa Comissões Internet SIM 1

Fale Conosco Internet NÃO -

Fale com o Deputado Internet NÃO -

Fórum Internet NÃO -

Agência Câmara Internet SIM 1

Bate-papo da Agência Câmara Internet NÃO -

Boletim eletrônico da Agência Câ>ôra Internet NÃO -

Enquetes da Agência Câmara Internet NÃO -

Rádio Câmara Rádio SIM 1

TV Câmara Televisão SIM 1

Jornal da Câmara Impresso SIM 1

Visite o Congresso Nacional Presencial SIM 1

Disque Câmara (0800) Telefone SIM 1
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Mecanismo Veículo Presente Profundidade

Atendimento e Pesquisa – CEATE Internet/Telefone/
Presencial

NÃO -

Empréstimo de livros Internet/Presencial NÃO -

Pesquisa Arquivo Sonoro Internet NÃO -

Pesquisa no Acervo Internet NÃO -

Pesquisa na Legislação Internet NÃO -

Visitas guiadas ao CEDI Presencial NÃO -

Sugestão de Iniciativa Legislativa Internet, Postal, Fax SIM 1

Ouvidoria Parlamentar Telefone,Fax, Postal,
Internet

SIM 1

Legenda: Coluna Profundidade: 1 – Superficial / 2 – Profundo

  Pela observação do Quadro 9, depreende-se claramente que o programa

Parlamento Jovem não tem como foco principal a disseminação do conhecimento sobre os

mecanismos de interação existentes entre o parlamento e a sociedade, dado que sua prioridade

de aprendizado recai sobre a prática parlamentar e o processo legislativo, de forma a valorizar

o interesse demonstrado pelos estudantes ao desenvolverem seus projetos de lei. Dessa forma,

o programa não contempla, de maneira  direta, conteúdos que possam promover a capacitação

dos  estudantes quanto à utilização dos diversos canais disponíveis para a busca de

informações e o estabelecimento de diálogos com a Instituição.

4.4.3 Conteúdo formal

A avaliação do conteúdo formal do programa educativo Parlamento Jovem toma por

base os conteúdos que possibilitam aos estudantes atuarem como parlamentares e cumprirem

a jornada legislativa que lhes é sugerida durante a programação. O programa conta com

apenas duas palestras expositivas que, além de apresentarem conteúdo político-legislativo

básico, são de grande valia para as atividades que serão desenvolvidas pelos jovens

parlamentares ao longo dos trabalhos, pois elucidam aspectos teóricos relevantes sobre a

prática legislativa, como, por exemplo, a necessidade de que os projetos de lei respeitem os

parâmetros orçamentários e os parâmetros legais estabelecidos pela Constituição Federal.

No entanto, como no Parlamento Jovem o objetivo é que o aprendizado se dê

efetivamente pela prática, não é adequado restringir a avaliação desta dimensão somente aos
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conteúdos formalmente explicitados na ementa das palestras expositivas. É essencial

considerar o conteúdo que perpassa as atividades realizadas durante o exercício de parlamento

a que se propõe executar os jovens estudantes. Para a realização das atividades práticas nas

comissões e no plenário do PJB, os deputados jovens identificam a necessidade de buscar

embasamento teórico em determinados instrumentos (como a Constituição Federal, o

Regimento Interno) ou pessoas (como os instrutores e monitores) e desta forma estabelecem

contato com os conteúdos necessários à sua atuação como parlamentares.

Os critérios utilizados para avaliar esta dimensão sofrerão, portanto, para o caso do

Parlamento Jovem, uma pequena adaptação. Neste caso, não há que se avaliar a profundidade

dos conteúdos pela existência ou não da exemplificação, dado que uma vez transmitidos por

meio da prática, seja por meio da vivência de situações similares às reais ou por meio da

observação e da experiência coletiva do aprendizado, estes conteúdos prescindem de

exemplos para serem apreendidos. Dessa forma, todos os conteúdos transmitidos em meio às

atividades práticas vivenciadas pelos jovens parlamentares serão considerados como

abordados de maneira profunda (nível de profundidade igual a 2). Já os conteúdos que são

transmitidos apenas de maneira expositiva (nas palestras ou nas visitas) e não são alcançados

pela vivência da prática legislativa proposta aos jovens terão seu nível de profundidade

avaliado segundo os critérios estabelecidos no Capítulo 2, ou seja, quando conceituados,

exemplificados e apresentados com base em dispositivos legais ou bibliografia pertinente,

serão considerados como “Profundos” (nível de profundidade igual a 2). O Quadro 10

relaciona os itens de conteúdo, sua presença no programa Parlamento Jovem, a forma de

abordagem adotada (prática ou teórica)  e o nível de profundidade com que foi tratado.

Quadro 10 - Conteúdo formal no programa Parlamento Jovem.

Presença Abordagem Profundidade

1. CONCEITOS BÁSICOS (SIM / NÃO) (PRÁTICA /

TEÓRICA)

( 1 / 2)

1.1 DEMOCRACIA SIM PRÁTICA 2

1.2 REPRESENTATIVIDADE SIM PRÁTICA 2

1.3 PARTIDO POLÍTICO NÃO - -

1.4 CONSTITUIÇÃO FEDERAL SIM TEÓRICA 1

1.5 ELEIÇÃO / VOTO SIM TEÓRICA 1
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Presença Abordagem Profundidade

2. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO (SIM / NÃO) (PRÁTICA /

TEÓRICA)

( 1 / 2)

2.1 FEDERALISMO – Conceito e características NÃO - -

2.2 OS TRÊS PODERES – Conceito e características SIM TEÓRICA 1

2.3 PODER EXECUTIVO – Organização e  Atribuições Constitucionais SIM TEÓRICA 1

2.4 PODER JUDICIÁRIO – Organização e Atribuições Constitucionais SIM TEÓRICA 1

2.5 PODER LEGISLATIVO – Organização e Atribuições Constitucionais SIM TEÓRICA 2

Presença Abordagem Profundidade

3. PODER LEGISLATIVO BRASILEIRO (SIM / NÃO) (PRÁTICA /

TEÓRICA)

( 1 / 2)

3.1 BICAMERALISMO – Conceito e Características SIM TEÓRICA 1

3.2 CÂMARA DOS DEPUTADOS – Composição, organização e atribuições SIM PRÁTICA 2

3.3 SENADO FEDERAL – Composição, organização e atribuições SIM TEÓRICA 1

Presença Abordagem Profundidade

4. CÂMARA DOS DEPUTADOS (SIM / NÃO) (PRÁTICA /

TEÓRICA)

( 1 / 2)

4.1 MESA DIRETORA – Composição e atribuições SIM PRÁTICA 2

4.2 COMISSÕES – Organização, composição e atribuições SIM PRÁTICA 2

4.3 PLENÁRIO – Funcionamento e atribuições SIM PRÁTICA 2

Presença Abordagem Profundidade

5. PROCESSO LEGISLATIVO (SIM / NÃO) (PRÁTICA /

TEÓRICA)

( 1 / 2)

5.1 ESPÉCIES NORMATIVAS - Características SIM PRÁTICA 2

5.2 TRAMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS PROPOSIÇÓES SIM PRÁTICA 2

4.3 REGIMES DE TRAMITAÇÃO SIM PRÁTICA 2

4.4 TURNOS (DISCUSSÃO E VOTAÇÃO) SIM PRÁTICA 2

4.5 PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO (Comissão
de Legislação Participativa- CLP e Projetos de Iniciativa Popular)

SIM TEÓRICA 1

Presença Abordagem Profundidade6

DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS (SIM / NÃO) (PRÁTICA /

TEÓRICA)

( 1 / 2)

6.1 DIREITOS POLÍTICOS (constitucionalmente assegurados) NÃO - -

6.2 DIREITOS CIVIS (constitucionalmente assegurados) NÃO - -

Legenda: Coluna Profundidade: 1 – Superficial / 2 – Profundo
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4.4.4 Recursos de interatividade e aprendizado cooperativo

O Parlamento Jovem é um programa educativo cujo aprendizado baseia-se na

oportunidade de interação do grupo e na vivência prática de situações que simulam a

realidade a ser apreendida. Para isso, a Câmara dos Deputados, por meio da Comissão

Organizadora do programa, criou recursos de interatividade especiais para a consecução do

objetivo estabelecido no art. 2º da Resolução n°12/2003, qual seja “possibilitar aos alunos de

escolas públicas e particulares a vivência do processo democrático mediante participação em

uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados, com diplomação, posse e exercício do

mandato”.

No programa Parlamento Jovem os recursos de interatividade que mais se destacam

são aqueles relacionados à interação humana, ou seja, aos contatos estabelecidos entre

estudantes e palestrantes, estudantes e servidores e entre os próprios estudantes. São estes

relacionamentos, oficialmente instituídos e viabilizados por meio de normativos como o

Regimento Interno do Parlamento Jovem Brasileiro – RIPJB32 e a Resolução n° 12/2003, que

caracterizam o programa como uma ação de educomunicação.

Os recursos de interatividade midiáticos, como apresentações multimídia e interações

via Internet, também estão presentes no programa, porém em muito menor grau se comparada

a presença dos recursos acima discutidos. A interatividade humana proporcionada pelo

Parlamento Jovem é tão intensa, que os recursos midiáticos podem ser considerados apenas

como instrumentos de suporte para facilitação das interações humanas fundamentais ao

programa.

O RIPJB cria os espaços institucionais apropriados para que os recursos de

interatividade humana possam ser amplamente utilizados no Parlamento Jovem. Com o

intuito de reproduzir as condições essenciais para o exercício da atividade parlamentar e

legislativa, o RIPJB institui as normas para a organização interna de uma Câmara Jovem que,

em tudo que é possível, assemelha-se à Câmara dos Deputados, em especial no que tange os

papéis exercidos pelos órgãos diretivos e legislativos da Casa. Dessa maneira, o normativo

estabelece as atribuições, forma de funcionamento e requisitos para a composição da Mesa

Diretora do PJB (presidência e secretarias) e mais os órgãos que lhe são inerentes, o Colégio

de Líderes e as Comissões com suas respectivas presidências e vice-presidências. A criação

                                                  
32 O RIPJB está inserido no Ato da Mesa n° 49/2004.
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destas estruturas por si só já incorpora um rico exercício de interatividade, uma vez que o

processo por meio do qual os titulares e auxiliares assumem seus papéis pressupõe alto grau

de interação entre os membros do Parlamento Jovem.

Para a eleição da Mesa jovem, os estudantes são instruídos pelos técnicos da Casa a

organizarem-se em chapas e a apresentarem as candidaturas aos cargos definidos no RIPJB33:

Presidente, Vice-presidente, 1º e 2º Secretários.  O processo eletivo assemelha-se bastante ao

processo eletivo real da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados estabelecido no Regimento

Interno34. Por isso, podemos considerar a eleição da Mesa um excelente exercício da atividade

parlamentar, principalmente vista sob a ótica da atividade política. Ao organizarem-se em

chapas, os estudantes simulam uma organização partidária que, ainda que incipiente no

aspecto ideológico, cumpre o papel de estimular as associações pela identificação de

afinidades diversas,  com vistas a unir esforços para alcançar um ideal político comum. Neste

sentido, não só a interação proporcionada entre os jovens e o deputado federal dirigente dos

trabalhos35, mas principalmente a interação entre os próprios parlamentares jovens é um claro

exemplo de recurso de educomunicação utilizado pelo programa.

Eleita a Mesa, os estudantes começam a apreender na prática conceitos básicos da

Ciência Política essenciais à prática legislativa, como a Democracia e a Representatividade. A

inexistência de partidos políticos no âmbito do PJB em nada compromete este exercício, uma

vez que a formação das chapas, conforme destacado acima, dá sentido político ao trabalho dos

grupos de parlamentares jovens. Nestes termos, o Presidente do PJB passa a exercer a direção

dos trabalhos e sua autoridade é reconhecida como fruto do processo democrático que o

elegeu.

Também para desempenhar as funções de Presidente e Vice-presidente das Comissões

Temáticas, relatores e líderes, os jovens parlamentares praticam o conceito de

representatividade e proporcionalidade, uma vez que têm prioridade para a ocupação dos

cargos principais (Presidente e Vice-presidente) os indicados pelas chapas que obtiveram

maior número de votos na eleição para a Mesa36. Ao Presidente incumbe a indicação dos

relatores das proposições e dos líderes que representarão a Comissão no Colégio de Líderes.

Implícito no processo de escolha dos titulares das Comissões está o processo de negociação

                                                  
33 Art. 8º do Ato da Mesa n°49/2004.
34  RICD, art  7°.
35 Segundo o Art. 5º do Ato da Mesa n°49/2004, quem preside a Mesa até a eleição de seus membros é um dos
deputados integrantes da Comissão Executiva do PJB.
36 Art. 17 do Ato da Mesa n°49/2004.
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que se desenrola entre os membros de cada uma delas, evidenciando a representação de

interesses relativos à aprovação das proposições sob análise de cada uma das Comissões

temáticas.

Portanto, mesmo antes de iniciar a prática do processo legislativo no âmbito das

Comissões temáticas, o programa utiliza recursos de interatividade que permitem a

reprodução da atividade política da Câmara dos Deputados e favorecem a vivência da

preparação do ambiente parlamentar para os trabalhos legislativos que se iniciarão no decorrer

do Parlamento Jovem.  Apesar de todos os procedimentos estarem sob a supervisão dos

servidores que compõem a Comissão Organizadora, a existência do RIPJB dota os estudantes

de relativa autonomia para tomarem determinadas decisões ao longo das atividades. O

normativo estabelece condutas e regras que propiciam aos jovens experimentar o conceito

teórico do que vem a ser a instituição. Submetendo-se ao RIPJB, principalmente nos

momentos em que o mesmo se presta a resolver situações de conflito ou dúvida, os

parlamentares jovens vivenciam a importância da organização e do estabelecimento de limites

para que as atividades coletivas possam ser bem sucedidas.

O trabalho nas Comissões temáticas segue com a distribuição das proposições aos

respectivos relatores, discussão e votação dos pareceres. A elaboração dos pareceres no

Parlamento Jovem constitui outro importante exemplo de recurso característico das ações de

educomunicação. Uma equipe técnica de servidores da Casa fica incumbida de realizar

estudos dirigidos em cada uma das Comissões com vistas a orientar os relatores a elaborarem

seus pareceres dentro das normas regimentais. Durante este processo, acontece uma troca

valiosa de experiências e conhecimento. Os orientadores, que dominam  tecnicamente os

procedimentos a serem adotados, devem fazer convergir, na elaboração do texto do parecer,

técnica e conteúdo, este último a cargo dos estudantes, que  são os responsáveis por definir

seus pontos de vista utilizando a argumentação que represente suas opiniões e idéias.  A

orientação se faz com base nos dispositivos legais utilizados no exercício real de relatoria de

pareceres na Câmara dos Deputados. Ou seja, os técnicos da Casa orientam os estudantes a

recorrerem à Constituição Federal para embasarem seus pareceres quanto à

constitucionalidade e juridicidade da proposição que está sob análise.  Para a análise da

adequação orçamentária e financeira da proposição, os deputados jovens podem ser

orientados a recorrer, por exemplo, à Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao compartilharem um

mesmo objetivo, ou seja, a construção de um parecer com qualidade técnica, legislativa e

argumentativa, mestre e aluno vivenciam aprendizados distintos e complementares. Temos aí
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caracterizada uma ação de aprendizado cooperativo, típica dos programas de

educomunicação.

O aprendizado por meio dos recursos de interatividade e cooperação proporcionados

pelo Parlamento Jovem culmina com as discussões e votações que se realizam tanto no

Plenário das Comissões quanto no Plenário da Câmara dos Deputados. No primeiro momento,

grupos menores têm a oportunidade de realizar debates e expor suas opiniões acerca dos

pareceres elaborados pelos relatores dos projetos. É facultada a todos os estudantes a

oportunidade de exercer, ainda que momentaneamente, uma das funções mais importantes de

um deputado, o “parlar”, que consiste no debater e no discutir.  Os jovens parlamentares

assumem a tribuna como oradores para defenderem seus projetos ou pareceres, para se

pronunciarem de forma convergente ou divergente de um autor ou relator e, neste exercício,

vivenciam a importância de defenderem os interesses que julgam representar a vontade do

brasileiro. Apesar de não terem sido eleitos pela via popular, os estudantes imbuem-se do

espírito de representantes, ou de sua unidade federativa ou de sua entidade estudantil ou

mesmo de uma classe a que pertencem (por exemplo, estudantes do ensino médio que usam

transportes coletivos para chegarem à escola), e atuam no sentido de defender os projetos que

vislumbram poder beneficiar estes grupamentos. Assim, dentro do processo coletivo e

cooperativo da elaboração legislativa, há espaços importantes para o aprendizado individual

de liderança e representatividade, como o que é exercitado no momento de apreciação dos

pareceres dos relatores às proposições.

As deliberações da Comissão são tomadas pela maioria de votos, presente a maioria

absoluta de seus membros. Durante a votação, os jovens experimentam na prática o conforto e

o incômodo causado por um processo democrático. Orientados pelo RIPJB, aprendem a

respeitar e homologar os resultados obtidos a partir do que construíram durante o exercício

parlamentar e reconhecem a necessidade de dominar suas frustrações, assimilar as derrotas,

reconhecer limites e qualificar os êxitos de seus pares.

O exercício nas Comissões é repetido em larga escala no Plenário, momento em que

todos os parlamentares jovens se reúnem para apreciar as proposições que obtiveram parecer

favorável nas Comissões. A experiência como líder que compõe o Colégio de Líderes ganha

destaque nesta fase dos trabalhos, pois a pauta da sessão plenária é definida anteriormente por

este colegiado. Além disso, os estudantes têm a oportunidade de utilizar diversos dispositivos

regimentais típicos da prática legislativa em Plenário, como a interposição de requerimentos
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de urgência37, requerimentos de preferência38, permuta na ordem de inscrição para

pronunciamentos39. Para que a sessão alcance seus objetivos, os parlamentares devem

organizar-se previamente, adotando posturas a favor ou contra os projetos em discussão e

inscrevendo-se como oradores. Esta exigência regimental mais uma vez atua como importante

fator disciplinador das condutas dos jovens em um ambiente onde todos devem ter igualmente

a prerrogativa de expor seus pensamentos e defender suas opiniões.

A votação no Plenário reproduz as modalidades reais de votação de proposições na

Câmara dos Deputados. Portanto, os estudantes experimentam votar tanto pelo processo

simbólico40 quanto pelo processo nominal41. Sempre que possível, as votações nominais

acontecem por meio do Sistema Eletrônico de Votação, o dispositivo oficial de realização das

votações nominais na Câmara dos Deputados42, salvo se o ambiente da sessão não dispuser

deste recurso, quanto a votação nominal ocorre pela chamada dos deputados jovens. Este

dispositivo é um interessante recurso tecnológico de apoio à vivência da atividade

parlamentar, uma vez que proporciona a experiência de contato real com a tecnologia que

suporta as regras de segurança, identidade e lisura do processo de votação das proposições na

Câmara dos Deputados.

Diante do exposto, consideramos que o Parlamento Jovem pode ser classificado como

uma ação de educomunicação promovida pela Câmara dos Deputados, uma vez que prima

pela utilização de recursos interativos e estimula o aprendizado cooperativo por meio de

práticas democráticas de discussão, negociação e liderança, inerentes à atividade político-

legislativa.

4.4.5 Desenvolvimento de atitudes cidadãs

Com base na pesquisa realizada em março de 2007 pela DRH da Câmara dos

Deputados, aplicada aos participantes do Parlamento Jovem no ano de 2006, com vistas a

apurar o resultado do indicador “RH Cidadania”, elaboramos o Quadro 11 que apresenta o

percentual de participantes do programa Parlamento Jovem que efetivamente assumiram

mudanças de comportamento em algumas das atitudes cidadãs elencadas na pesquisa e que

                                                  
37 Art. 31 do Ato da Mesa n° 49/2004.
38 Art. 32 do Ato da Mesa n° 49/2004.
39 Art. 33, § 3º do Ato da Mesa n° 49/2004.
40 Art. 37 do Ato da Mesa n° 49/2004.
41 Art. 38 do Ato da Mesa n° 49/2004.
42 RICD, art. 187.
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aqui foram consideradas como representativas do comportamento de cidadania que os

programas educativos da Casa visam estimular.  A pesquisa obteve 27 respondentes dos

setenta jovens contactados. O Quadro 11, a seguir, revela os percentuais de participantes que

mudaram de comportamento após o programa.

Quadro 11 - Desenvolvimento de atitudes cidadãs no programa Parlamento Jovem.

No. Exemplos de Atitudes Cidadãs % Participantes que
mudaram seu

comportamento
1 Acompanhamento de projetos de lei de interesse

(pessoalmente, pelo rádio, pela TV, pelos jornais, pela
Internet, etc)

81%

2 Contato com representante do Poder Legislativo 67%
3 Interesse por temas relacionados à política e ao legislativo

(busca de informações na mídia – TV, Internet, Rádio -, ou
em livros e revistas, ou com os pais ou responsáveis)

96%

4 Disseminação do conhecimento adquirido no programa
Estágio-visita (na família, na escola, na comunidade)

100%

5 Participação consciente em algum tipo de eleição 77%
6 Atividade de controle social sobre serviços públicos

(denúncia, queixa, reclamação)
15%

7 Filiação a Partido Político 22%
8 Filiação a organizações comunitárias ou sociais (ONG,

programa social ou ambiental, associação de moradores)
48%

9 Filiação a organizações estudantis (centro Acadêmico,
grêmio escolar, associação estudantil)

59%

10 Ação Social (doação de sangue, voluntariado,
assistencialismo)

78%

O questionário propôs ainda uma pergunta de confirmação com o seguinte teor: “Você

acha que sua participação no Parlamento Jovem contribuiu para suas atitudes cidadãs?”

Responderam afirmativamente a esta pergunta 100% (cem por cento) dos respondentes que

não se abstiveram, ou seja,  24 participantes do programa.

Pelos resultados apurados, deduzimos que as atitudes cidadãs que sofreram maior

índice de mudança de comportamento (maior do que 70%) após a participação no programa

são as de números 1, 3, 4, 5 e 10. As quatro primeiras referem-se a comportamentos mais

relacionados aos temas político-legislativos, enquanto a última refere-se a um comportamento

social.

A modificação do comportamento associado aos temas político-legislativos,

especialmente pelas atitudes números 1 e 3,  reflete precisamente a preponderância e a ênfase

com que estes temas foram abordados durante o Parlamento Jovem. Mais do que no Estágio-



101

visita, os participantes do Parlamento Jovem têm a tendência maior de interessar-se pelos

trabalhos parlamentares e legislativos, uma vez que praticaram intensamente as atividades a

eles inerentes e vivenciaram com maior profundidade as dificuldades encontradas pelos

parlamentares para a obtenção de resultados satisfatórios, como a aprovação de proposições e

pareceres. O conhecimento adquirido no programa sobre importância do desempenho do

parlamentar na elaboração legislativa suscita nos jovens a intenção de acompanhar este

desempenho de fato, no processo real de elaboração legislativa do País.

Apesar do programa não enfatizar o conhecimento dos mecanismos disponíveis de

interação da Câmara dos Deputados com a sociedade, o que poderia gerar dificuldades quanto

ao acompanhamento de proposições, é possível que a experiência no parlamento tenha sido

tão marcante para esses jovens que grande parte deles superam as possíveis lacunas quanto ao

conhecimento dos canais de interação devido ao grande interesse em manter contato com

Câmara dos Deputados e acompanhar suas atividades.

A atitude número 4 do Quadro 11 diz respeito à propagação dos conhecimentos

adquiridos durante o Parlamento Jovem e está diretamente relacionada à experiência de

sucesso que esses jovens possam reconhecer no programa. A oportunidade de formular uma

opinião pessoal sobre o Parlamento brasileiro, bem embasada no conhecimento do trabalho

que realiza e, na maioria das vezes, distinta da imagem veiculada pela mídia, além da

experiência de participação nos grandes debates nacionais promovidas pelo programa, confere

ao jovem a capacidade de pronunciar-se a respeito do Poder Legislativo brasileiro. Não só

essa capacidade o move no sentido de disseminar o que pôde observar, mas também a

responsabilidade por ter sido escolhido um parlamentar jovem entre inúmeros candidatos que

almejaram a vaga. Além disso, durante os dias que passam na Câmara dos Deputados, a

Comissão Organizadora do evento, por meio dos palestrantes e dos servidores técnicos que

apóiam os trabalhos, enfatiza a conscientização dos estudantes quanto ao seu papel de

multiplicadores do conhecimento adquirido após completada a sua jornada parlamentar.

Entre os depoimentos de impacto recolhidos pela pesquisa RH Cidadania destacam-se aqueles

em que os estudantes qualificam tão positivamente os efeitos do evento, que sugerem a sua

realização em seus Estados, denotando seu interesse em disseminar a experiência e os

conhecimentos adquiridos nos seus ambientes de origem.

A atitude número 5 constante do Quadro 11 refere-se à participação consciente em

processos eletivos. Segundo o Relatório da Pesquisa RH Cidadania (Anexo A), a totalidade

dos jovens que a responderam é de eleitores. O senso de cidadania desenvolvido entre os
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parlamentares jovens durante a vivência da transposição do processo legislativo real para o

simulado permite que eles qualifiquem, com maior rigor, a importância do processo eletivo

para a nação. Dessa forma, acreditamos que o jovem que respondeu “sim” a esta questão

conseguiu estabelecer claramente as relações de causa e efeito existentes entre a escolha dos

representantes políticos e a elaboração legislativa do País.

O alto percentual de mudança na atitude número 10, relativa a participação em ações

sociais como doação de sangue, voluntariado, etc, não encontra estímulo direto no programa

Parlamento Jovem. Atitudes como a de número 7, filiação a partidos políticos, apesar de não

registrar grande adesão entre os jovens participantes, é uma das que poderia ser tomada como

fruto do aprendizado obtido no programa. Entretanto, considerando a baixa idade dos

participantes para este tipo de participação político-partidária, é possível admitir que o

estímulo para a participação em associações cujo objetivo é o exercício de atividades políticas

e representativas esteja bem representado pelos significativos percentuais de adesões a

Organizações Estudantis e associações afins (59%) e também a Organizações Comunitárias

ou sociais (48%), correspondentes respectivamente às atitude número 9 e 8. A prática

associativa objetivando a participação política é um dos exercícios estimulados no programa

quando da organização das chapas para eleição de cargos da Mesa e durante os debates pela

aprovação ou rejeição das matérias levadas ao pleno do Parlamento Jovem.

4.5 Avaliação geral do programa

Diante do exposto, é possível destacar alguns aspectos que fortalecem o Parlamento

Jovem como um programa de educação político-legislativa para a cidadania.

O primeiro deles refere-se à característica democrática de acessibilidade ao programa,

reforçada pelo critério meritório para seleção de candidatos e pela preocupação com a

proporcionalidade de representantes jovens em relação à população das unidades federativas.

O segundo diz respeito à ênfase dada aos conteúdos formais relacionados ao processo

legislativo e ao papel institucional da Câmara dos Deputados no Estado brasileiro.

Finalmente, como ponto mais forte, destacam-se as características de educomunicação

presentes no programa. Podemos afirmar que o aprendizado obtido por meio da vivência de

experiências reais em instituições simuladas confere ao programa educativo Parlamento

Jovem o instrumental necessário para que se processe entre os seus participantes a

transformação de atitudes e a absorção de conteúdo derivados da internalização de conceitos e
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da adoção de condutas inerentes ao “jogo” político que é realizado durante o exercício de

parlamento proposto.

O programa é comprovadamente viável e apresenta resultados positivos tanto na

promoção de atitudes cidadãs quanto na promoção da imagem institucional do Parlamento

entre os jovens brasileiros, em especial no que se refere ao trabalho parlamentar. A avaliação

dos participantes do Parlamento Jovem de 2006, consolidada pela Comissão Organizadora,

revela importantes comentários que comprovam a  mudança de percepção do jovem quanto ao

desempenho institucional da Câmara dos Deputados e dos parlamentares após a participação

no programa. Destacamos alguns depoimentos, cujos autores não foram identificados,

constantes da tabulação final da avaliação do evento colhida entre os participantes:

1) Este projeto ajudou-me a enxergar a verdadeira maneira como os
parlamentares trabalham e mudou totalmente a concepção que tenho a respeito
dos políticos e da política em si.

2) Foi através deste evento que eu pude me aproximar e conhecer mais o
processo legislativo e mudar a minha percepção sobre a Câmara dos Deputados.

3) Pois possibilitou o total entendimento do processo legislativo, formando 78
vetores que passarão para a comunidade uma visão positiva do Congresso
Nacional43.

Acreditamos, portanto, que o programa, além de cumprir sua principal finalidade, qual

seja a de propiciar aos jovens a vivência do processo democrático mediante participação em

uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados, cumpre um objetivo de caráter educativo

mais ambicioso, que é a promoção do conhecimento político-legislativo de maneira a

consolidar a formação cidadã dos participantes.

                                                  
43 Depoimento de participantes do Parlamento Jovem em 2006.
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CAPÍTULO 5

PLENARINHO

5.1 Apresentação do programa

Plenarinho é o projeto de educação política para a cidadania da Câmara dos Deputados

dirigido ao público infantil na faixa etária de 7 a 14 anos.  Segundo o documento que originou

o Plenarinho, fruto do trabalho de um grupo de servidores da Câmara dos Deputados que

participou da seleção de projetos do Câmara em Idéias 200244, os objetivos definidos

inicialmente no projeto eram, entre outros, ajudar as crianças e os adolescentes a

desenvolverem o senso de cidadania por meio de instrumentos agradáveis, didáticos e de fácil

acesso; democratizar o acesso a informações legislativas; oferecer ferramentas de simulação

do processo legislativo; e criar uma consciência positiva do público infanto-juvenil em

relação à Câmara dos Deputados.

Atualmente, o projeto Plenarinho está estruturado sobre três vertentes e cada uma

delas utiliza veículo distinto para alcançar o público e os objetivos propostos: um virtual, o

portal infantil da Câmara dos Deputados na Internet, www.plenarinho.gov.br; um impresso, a

Revista Plenarinho; e um presencial, o programa anual de simulação do parlamento intitulado

“Câmara Mirim”.

O Plenarinho é gerido no âmbito da SECOM, que mantém uma equipe de servidores e

funcionários terceirizados encarregada do projeto. A equipe, com perfil multidisciplinar, é

composta por pedagogos, jornalistas, ilustrador e técnicos em programação visual para a

Internet. Além da manutenção diária do portal infantil, todas as tarefas relacionadas à

produção da Revista Plenarinho estão a cargo da mesma equipe. O programa Câmara Mirim

envolve, além da equipe da SECOM, servidores da SGM e da DG.

                                                  
44 O concurso Câmara em Idéias tem como objetivo estimular os servidores da Câmara dos Deputados a contribuírem
com o aprimoramento de suas atividades administrativas e legislativas. Para dar concretude a essa finalidade, os
servidores são estimulados a apresentarem propostas que resultem em melhoria dos serviços na Casa do povo como em
economia processual, financeira e material. Criado em outubro de 2002 pela Portaria DG 103-A, o Concurso integra o
Programa Mentes em Obra, gerido pela Diretoria Legislativa, uma das estratégias da Política de Pessoal da Câmara dos
Deputados para valorizar aqueles que contribuem diariamente para que a Câmara dos Deputados cumpra sua missão.
Atualmente, o programa é denominado Concurso Bienal Câmara em Idéias.
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5.2 Plenarinho, o portal infantil

O portal infantil é a vertente original do programa Plenarinho, isto é, a que foi

idealizada pelo grupo que concebeu o projeto, a partir da qual surgiram as outras duas, a

revista e o programa presencial. Constitui atualmente o principal canal de interação entre a

Instituição e o público-alvo do projeto. Por meio do endereço eletrônico na Internet, o portal

disponibiliza informações sobre o Poder legislativo, em especial sobre a Câmara dos

Deputados, a elaboração de leis, a atuação parlamentar, a atividade política, a organização do

Estado Brasileiro, os direitos sociais da criança brasileira, entre outras. O objetivo, segundo o

relatório “Plenarinho – o jeito criança de ser cidadão – Uma iniciativa bem sucedida da

Câmara dos Deputados”45, é o estabelecimento de um canal de comunicação dinâmico com as

crianças de forma que elas possam conhecer o papel da Câmara dos Deputados e do Poder

Legislativo. Entre os objetivos específicos, destacam-se os de cunho educativo, quais sejam:

a) a divulgação de noções básicas do processo legislativo, da atividade

parlamentar e do exercício da política, possibilitando a formação de uma

consciência sobre a importância do Poder Legislativo para a consolidação

democrática e para o desenvolvimento do País;

b) a exploração dos conceitos básicos de cidadania e direitos sociais e políticos no

contexto da sociedade democrática;

c) o estímulo à consciência política nas novas gerações para a formação de

futuros líderes e eleitores;

d) a disponibilização de uma fonte permanente e dinâmica de informações sobre o

Legislativo;

e) a fixação de conceitos e o desenvolvimento de habilidades cognitivas por meio

de jogos e passatempos.

O veículo virtual do Plenarinho prima pela utilização de recursos lúdicos e de

interatividade criados para explorar de forma adequada conteúdos formais relacionados à

política e ao Poder Legislativo. Abrange também temas sociais e educativos relacionados ao

cotidiano infantil, como cidadania, saúde, ecologia, educação, lazer, entre outros.  O site

utiliza linguagens visual e textual adaptadas ao público infantil e lança mão de recursos

didáticos especiais para envolver o usuário na aquisição do conhecimento proposto, como  a

criação da “Turma do Plenarinho”, estratégia utilizada para estimular a identificação entre a

                                                  
45 Relatório elaborado pelo Serviço de Comunicação Digital da SECOM em novembro de 2006.
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criança e os personagens infantis que compõem a turma. A apresentação do conteúdo também

acontece por meio de recursos multimídia, como histórias animadas, vídeos, hiperlinks para

glossário e músicas acopladas a textos básicos. Atualmente, o endereço eletrônico dá acesso a

mais de cinco mil páginas de conteúdo e é utilizado como ferramenta de apoio às pesquisas

escolares.

O portal infantil tem seu conteúdo organizado de forma a tornar a criança autônoma na

busca por informações, entretanto a intervenção do adulto é reconhecida como facilitadora do

uso da ferramenta.  Para auxiliar o adulto, sobretudo o professor do ensino fundamental, a

preparar-se para atuar como facilitador do processo de aprendizado da criança por meio do

portal, o site apresenta uma seção denominada “Plenarinho para professores”, um programa

virtual de orientação didática a distância composto por textos, oficinas e atividades didáticas,

cujo objetivo é proporcionar ao educador  a oportunidade de aprofundar alguns tópicos sobre

as questões abordadas pelo site, em especial sobre o Poder Legislativo, sugerindo e

estimulando a criação de atividades a serem desenvolvidas com os alunos.

Neste contexto, os usuários do Plenarinho têm a opção de cadastrar-se como

integrantes do “Clubinho”. Aos cadastrados é reservado um papel especial de usuário

colaborativo. Isto significa que a criança pode enviar conteúdo para publicação no portal, com

moderação e edição prévias, e participar de atividades interativas eventuais, como chats e

debates. Este cadastro também é a base de ações de comunicação, direcionadas à promoção e

divulgação de datas significativas da história nacional, eventos políticos e culturais realizados

no Parlamento, campanhas e concursos realizados no âmbito do portal infantil.

5.3 Revista Plenarinho

A Revista Plenarinho é utilizada como um canal alternativo ao portal,

prioritariamente dirigida ao público infantil que não tem acesso à Internet. A publicação tem

periodicidade semestral e tiragem variada, entre cinco e vinte mil exemplares, enviados pelo

Correio para as escolas cadastradas no portal,  entidades educativas e crianças associadas ao

Clubinho. A Revista Plenarinho é também distribuída para  estudantes do ensino fundamental

que visitam a Casa dentro do projeto de visitação cívica administrado e conduzido pela

SECOM.

Diferentemente do veículo virtual, a revista não possui conteúdo fixo formal sobre

política ou Poder Legislativo, pois concentra-se sobre um tema específico a cada edição. As
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linhas temáticas são definidas a partir de assuntos destacados ao longo do semestre no portal

Plenarinho.  Os conteúdos educativos relacionados à política e ao Poder Legislativo permeiam

o assunto principal da edição, como por exemplo, o orçamento público, tema do segundo

número da revista.

Assim como no portal, o veículo impresso do projeto Plenarinho utiliza recursos

lúdicos variados, entre eles quadrinhos, passatempos e curiosidades, como estratégia para

transmissão e fixação do conhecimento.

5.4 Câmara Mirim

O programa presencial Câmara Mirim é realizado anualmente no mês de outubro sob o

formato de uma sessão legislativa ordinária composta e conduzida por parlamentares mirins.

Tem como objetivo proporcionar ao público infantil a oportunidade de conhecer o Plenário da

Câmara dos Deputados e de vivenciar o trabalho do parlamentar durante uma sessão

ordinária, com ênfase na fase final do processo de elaboração legislativa, ou seja, a apreciação

da matéria no pleno da Casa. Trata-se de uma experiência educativa bastante semelhante ao

Parlamento Jovem, que serviu de inspiração para sua criação. Entretanto, o programa

prescinde de conteúdo teórico expositivo preparatório, pois pressupõe a utilização prévia do

conteúdo disponibilizado por meio portal Plenarinho para este fim.

O exercício tem o propósito de materializar o conhecimento abstrato sobre a atividade

parlamentar e o Poder Legislativo oferecido ao público infantil pelo portal. A inserção da

criança no ambiente real do Plenário é uma forma de trazer para o concreto as imagens

virtuais veiculadas pelo site, entre elas a do Plenarinho, que estimulam o imaginário infantil

sobre a Câmara dos Deputados. O jeito criança de ser cidadão, slogan do projeto Plenarinho,

torna-se factível para a criança que tem a chance de reproduzir a experiência do parlamentar

adulto, este sim cidadão pleno, e vivenciar sua cidadania por meio da participação em um

parlamento composto por iguais, no qual todos têm a oportunidade de discutir e manifestar

seu desejo pelo voto.

O programa também é uma derivação do portal Plenarinho e dele se utiliza para

viabilizar a comunicação e a inscrição dos participantes. A partir das orientações e do

conteúdo teórico veiculado no portal, as crianças elaboram projetos de lei e os enviam pela

Internet, por meio do aplicativo eletrônico “Se eu fosse deputado”. Os projetos enviados são

analisados por uma comissão de servidores da Casa que seleciona três deles para comporem a
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pauta de discussão da sessão deliberativa mirim. Os autores dos projetos são convidados pela

Câmara dos Deputados a atuarem como deputados mirins e comparecem à sessão para

apresentarem e defenderem suas proposições. Os demais deputados mirins são recrutados por

meio de convites enviados a escolas públicas e particulares do Distrito Federal que

tradicionalmente participam do projeto de visitação cívica da Casa.

Durante a sessão do Câmara Mirim, os deputados convidados oferecem pareceres

contrários ou favoráveis aos projetos selecionados, elaborados previamente com a ajuda dos

professores das escolas envolvidas no programa. A prática parlamentar culmina com a

utilização do sistema eletrônico de votação por todos os deputados mirins. A atividade é

organizada e supervisionada por servidores da SECOM e da SGM.

5.5 Histórico

O Plenarinho nasceu do projeto de servidores da Câmara dos Deputados que venceram

o concurso Câmara em Idéias em 2002. Inicialmente, o projeto foi concebido sob o formato

de um site infantil na Internet. Para desenvolver o Plenarinho, foi criado um grupo

multidisciplinar46, composto de servidores com formação nas áreas de Ciência Política,

Direito, Jornalismo, Relações Públicas, Pedagogia e Informática, que estabeleceu as primeiras

diretrizes e a missão do site. Depois, um grupo técnico de analistas de sistemas e web-

designers, especializados na programação de sites para a Internet, foi formado para construir o

produto e implantá-lo.

Em agosto de 2004, o Plenarinho foi lançado nacionalmente e simultaneamente em 26

escolas públicas do País. Em cada uma das escolas, um parlamentar apresentou a página

eletrônica na Internet e participou de um chat em tempo real sobre o futuro da criança

brasileira. Por ocasião do lançamento do Plenarinho, o Deputado Luiz Couto (PT/PB), que

esteve presente ao evento em uma escola da Paraíba, enfatizou a importância do projeto em

pronunciamento no Plenário da Câmara dos Deputados.

Costumam dizer que a criança é o futuro, mas queremos que ela seja o presente
porque a cidadania começa a ser exercitada a partir da infância. Tive a
oportunidade de ser o responsável pelo lançamento do projeto no Colégio
Estadual Sesquicentenário de João Pessoa, Paraíba, com a participação de
crianças e professores, que demonstraram profundo interesse pelo assunto. O
projeto demonstra, mais uma vez, a necessidade de transparência por parte do
Poder Público perante a sociedade, principalmente da criança, modelo que
devemos seguir, conforme Jesus ensinou. ... A criança também é modelo porque
tem consciência dos seus direitos. Pudemos verificar isso pelas perguntas que

                                                  
46 Instituído pela Portaria n° 7, de 30/01/2003, da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados.
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fizeram por ocasião do lançamento do projeto. Uma aluna da Paraíba perguntou
ao Presidente da Comissão de Educação por que, ainda hoje no Brasil, os
professores têm que fazer greve para que seus direitos sejam respeitados; e por
que não é reconhecida e valorizada essa categoria profissional. Essa é a prova de
cidadania da criança, que tem consciência e se preocupa com os problemas do
País. A criança luta por seus direitos. Não adianta dar-lhe metade daquilo que
tem direito... Porém, todos sabem que agora podem acessar o site Plenarinho e
obter informações, além de cobrar ações do Poder Legislativo, questionar e
apresentar propostas. Parabenizo a Casa por mais essa iniciativa. O Projeto
Plenarinho é a oportunidade que se dá à criança de exercer sua cidadania
(COUTO, 2004).

Também o parlamentar que dirigiu o lançamento em Roraima, o Deputado Pastor

Frankembergen (PTB/RR) destacou a finalidade do projeto Plenarinho:

Tenho certeza de que o Plenarinho nasceu da necessidade de suprir as constantes
dúvidas dos jovens brasileirinhos, que desde cedo vêm se mostrando
interessados e preocupados com o futuro do nosso País. Nossas crianças e
adolescentes estão cada vez mais bem informados, e esse site só tem a contribuir
para a formação social e política dos nossos estudantes (FRANKEMBERGEN,
2004).

O então presidente da Câmara dos Deputados, Deputado João Paulo Cunha (PT/SP)

manifestou-se quanto ao valor do Plenarinho para estimular o desenvolvimento da cidadania

no público infantil. Eis um trecho de seu discurso:

Aliás, convido as Sras. e os Srs Deputados que ainda não acessaram o site da
Câmara dos Deputados para tomar conhecimento Plenarinho que o façam, a fim
de constatar o valor que esse material tem para as crianças. Esse tipo de
iniciativa estimula o interesse pela política, pela cidadania, de forma bastante
leve, mas com profundidade, com bastante base. De fato, é um trabalho muito
bom (CUNHA, 2004).

Em janeiro de 2005, o projeto Plenarinho recebeu o Selo Nota 10 como

reconhecimento internacional pela DHNet - Rede Direitos Humanos e Cultura – que premia

os melhores sites em língua portuguesa de todo o mundo.

Em  outubro de 2005 foi lançado o "Plenarinho para Professores". Ainda no mesmo

ano, com objetivo de aumentar o alcance do projeto, a Câmara dos Deputados distribuiu

oitocentas unidades do CD-ROM com o conteúdo veiculado pelo site para participantes da VI

Conferência Nacional da Criança e do Adolescente, realizada em Brasília, no dia 14 de

dezembro. O primeiro número da revista Plenarinho foi editado em agosto de 2006.

Em setembro de 2006, dois meses antes das eleições presidenciais do País, o

Plenarinho promoveu um processo eleitoral virtual com propósito educativo. As eleições do

Plenarinho foram realizadas por meio de urna eletrônica virtual idêntica a utilizada pelo
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Tribunal Superior Eleitoral – TSE e, tanto quanto possível, as fases do processo eleitoral

foram reproduzidas ficticiamente no portal. Todas as crianças que acessaram o portal infantil

puderam votar nos candidatos fictícios após avaliar suas propostas políticas por meio dos

programas da campanha eleitoral disponibilizados no Plenarinho.

Em outubro de 2006 foi realizada a primeira sessão do programa Câmara Mirim com a

participação de mais de 330 crianças, a apresentação de cerca de 150 proposições e aprovação

de três projetos de lei. Entre os projetos selecionados para serem apreciados no plenário

infantil (Quadro 12), um deles foi transformado em projeto de lei e apresentado pelo

Deputado Frank Aguiar47 em 2007.

A segunda sessão do Câmara Mirim foi realizada em outubro de 2007 e contou com

211 inscrições virtuais de projetos de lei. Os três projetos selecionados e aprovados pelos

deputados mirins estão relacionados no Quadro 12.

Quadro 12 - Projetos selecionados para o programa Câmara Mirim.

Projetos selecionados para o Câmara Mirim 2006 – 1ª edição

Projeto Autor Deputado Mirim Ementa

PL n° 48/2006 Mariana Schmidt Vieira (SC) Dispõe sobre aulas de cidadania nas
escolas

PL n° 3/2006 Alunos da EMEF Profª Leonor Mendes de
Barros (SP)

Dispõe sobre saneamento básico

PL n° 1/2006 Pedro Augusto Barbosa de Carvalho (RN) Dispõe sobre proteção à criança órfã

Projetos selecionados para o Câmara Mirim 2007 – 2ª edição

Projeto Autor Deputado Mirim Ementa

PL nº 32/2007 Karinne Souza Mendonça (DF) Dispõe sobre trabalho infantil

PL nº 64/2007 Mallena Nogueira Lira (CE) Dispõe sobre a condução de estudantes em
“paus-de-arara”

PL nº 12/2007 Larissa Nicolau Fernandes Gonçalves (MG) Dispõe sobre direitos e garantias
fundamentais: todos somos iguais perante
a lei

Desde a sua publicação na Internet, o portal Plenarinho registra anualmente um

acréscimo significativo na quantidade de visitantes e de crianças cadastradas. No final de

                                                  
47 PL n° 1685/2007 que dispõe sobre a proteção, o acesso e o atendimento educacional de crianças e jovens órfãos.
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2006, o Clubinho registrou mais de 12 mil cadastrados e, até outubro de 2007, este número

ultrapassou os 17 mil usuários. O Gráfico 1, a seguir, demonstra  a evolução mensal do

número de visitas feitas ao portal desde então.

Gráfico 1 - Histórico de visitação do site Plenarinho.
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Fonte: Dados mensurados pelo www.google.com.br/analytics: www.plenarinho.gov.br
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5.6 Descrição e funcionamento do programa

O Plenarinho é um programa de educação política permanente, ou seja, não está

disponível apenas quando da realização de eventos presenciais como o Estágio-visita de curta

duração e o Parlamento Jovem. Esta característica é viabilizada pela existência do portal

infantil veiculado na Internet, acessível ininterruptamente e cujo conteúdo é mantido

atualizado por uma equipe de servidores da Câmara dos Deputados. 

Como o portal infantil tem a proposta de servir como fonte de referência sobre o Poder

Legislativo para o seu público-alvo, além de estabelecer um canal de comunicação dinâmico

entre a Câmara dos Deputados e a criança brasileira, o vasto conteúdo disponível no portal

pode ser classificado em duas categorias: conteúdo programático fixo e conteúdo factual

dinâmico. É classificado como programático fixo, o conteúdo ancorado sobre instituições ou

normativos, como por exemplo, a Constituição Federal ou o Regimento Interno da Câmara

dos Deputados. É o caso de conteúdos como a organização do Estado brasileiro, organização

e atribuições do Poder Legislativo, organização e funcionamento da Câmara dos Deputados,

atribuições e atividades dos parlamentares, termos legislativos. Além destes, estão nesta

categoria os conteúdos sobre legislação referente à infância, história do Brasil, símbolos

nacionais, entre outros. Estes conteúdos foram didaticamente construídos de forma a servirem

de fonte permanente de consulta e por isso não sofrem atualizações freqüentes, mas revisões

eventuais. Grande parte desta categoria de conteúdos é apresentada sob a forma textual, com

ilustrações de apoio e hiperlinks que estabelecem relações entre eles.

Já o conteúdo classificado como factual dinâmico é aquele construído ou editado com

periodicidade definida, como notícias, reportagens especiais, artigos de especialistas, jogos

educativos, chats, debates, etc. O dinamismo destes conteúdos tem por objetivo oferecer ao

usuário do Plenarinho informações sempre atuais e confiáveis sobre os temas em pauta no

Poder Legislativo e no universo infantil, visando estabelecer um diálogo permanente, de

forma que o interesse do internauta por novidades no portal não seja frustrado. Para isso, a

renovação de chamadas para estes conteúdos na página principal do site é constante. O

conteúdo dinâmico versa sobre as atividades legislativas do Congresso Nacional, a atuação

parlamentar e atualidades em geral, desde que associadas a assuntos considerados pela equipe

como de interesse da criança brasileira. Esta categoria também inclui três interessantes

recursos didáticos utilizados pelo programa para o aprendizado político-legislativo: os jogos

virtuais, as animações multimídias e os chats.
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Entre os jogos virtuais disponíveis no portal, destaca-se o Jogo do Orçamento. Trata-se

da simulação da administração e execução orçamentária de uma cidade, na qual o jogador

atua como prefeito. O propósito do jogo é estimular a reflexão sobre os papéis do gestor e do

cidadão com relação à coisa pública. A simulação é um exercício de cidadania, no qual a

criança aprende de forma didática o que é o orçamento e a importância da conscientização e

da atuação do cidadão diante dos assuntos que afetam a sociedade.

Entre as animações multimídias destaca-se a série “Espécies Normativas”. Foram

criados personagens virtuais animados para representar cada uma das espécies normativas.

Nas animações, estes personagens contam a sua vida, isto é, como nascem, como tramitam e o

que fazem para transformar a vida do cidadão brasileiro. O conteúdo transmitido por trás da

animação elucida de forma lúdica pontos cruciais do processo legislativo, como a iniciativa, o

trâmite, as condições e as atividades legalmente previstas para a aprovação das proposições.

Os chats são debates virtuais realizados em tempo real, no qual um parlamentar é

convidado a conversar remotamente com as crianças participantes sobre assuntos presentes no

seu cotidiano. A conversa é mediada por um moderador – papel desempenhado por um

servidor da equipe do Plenarinho - que seleciona previamente, a medida que recebe as

perguntas, aquelas que serão respondidas publicamente no portal. Normalmente, os chats

recebem até 120 usuários infantis e acontecem com o apoio das escolas e professores

convidados antecipadamente a participar. Temas como a redução da maioridade penal, a

pirataria, o folclore brasileiro e o desmatamento já foram abordados em chats do Plenarinho.

O portal Plenarinho está organizado a partir de um menu no qual cada uma das seções

oferecidas para navegação corresponde a um dos temas explorados pelo programa. Este menu

contempla onze seções temáticas: Câmara, Deputados, Notícias, Cidadania, Brasil, Educação,

Ecologia, Saúde, Sala de Leitura, Diversão e Seu Espaço, conforme a Ilustração 1, disponível

na página 116. Dentro de cada uma delas, mesclam-se páginas compostas ora por conteúdo

programático fixo ora por conteúdo factual dinâmico.

Resumidamente, o conteúdo do programa educativo Plenarinho dispõe-se da seguinte

maneira:

a) seção Câmara: apresenta informações sobre o Estado brasileiro, os três

poderes, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados,

sua estrutura organizacional, seu funcionamento e suas principais atribuições;
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b) seção Deputados: apresenta quem são e quais são as responsabilidades dos

parlamentares e suas relações com os setores dos outros poderes (Executivo e

Judiciário). A seção trata ainda dos partidos políticos brasileiros, conceitos e

história;

c) seção Notícias: agência de informações em tempo real sobre o que acontece no

Congresso Nacional, no Brasil e no mundo que tenha relação com o universo

infantil; reportagens especiais; calendário de eventos; e textos com opiniões de

deputados e especialistas sobre temas relacionados aos interesses da nova

geração;

d) seção Cidadania: apresenta informações sobre direitos sociais, civis e políticos

segundo a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente –

ECA, experiências infantis de atitudes cidadãs, situações do passado em que a

participação popular do cidadão foi decisiva para a mudança da história do

nosso País;

e) seção Brasil:  contempla informações históricas e geográficas, símbolos, hinos,

Estados brasileiros, estatísticas sociais do IBGE e  personalidades do País;

f) seção Educação: aborda superficialmente as leis existentes no ordenamento

jurídico brasileiro voltadas para a educação, artigos de educadores, projetos

pedagógicos e o programa Plenarinho para professores;

g) seção Ecologia: apresenta artigos e matérias sobre o tema, dicas de

preservação, agenda ambiental e espécies da fauna brasileira;

h) seção Saúde: apresenta informações sobre alimentação saudável, prevenção de

doenças e cuidados com o corpo, além de artigos de especialistas em saúde

infantil;

i) seção Sala de leitura: mostra páginas elaboradas para estimular a leitura por

meio da indicação de  obras para o público infantil. Há também uma galeria de

escritores com reportagens sobre grandes autores nacionais e internacionais;

j) seção Diversão: apresenta jogos educativos, histórias animadas, músicas de

caráter didático;

k) seção Seu espaço: seção reservada para o cadastramento do sócio do Clubinho,

galeria dos aniversariantes e para o Mural de Recados - espaço para troca de

mensagens entre os usuários do programa.
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Ilustração 1 – Página principal do portal www.plenarinho.gov.br
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A navegação pelo conteúdo é facilitada pela possibilidade de, a partir de hiperlinks em

palavras constantes dos textos publicado, realizar consultas imediatas ao glossário de termos

legislativos construído  em linguagem acessível aos estudantes. O portal conta ainda com o

dispositivo “Fale Conosco” que disponibiliza um canal de contato para o esclarecimento de

dúvidas ou envio de mensagens para a equipe mantenedora.

5.7 Avaliação das dimensões propostas

Seguindo a metodologia de análise descrita no Capítulo 2, avaliamos, a seguir, o

programa educativo Plenarinho sob as dimensões propostas.

5.7.1 Acessibilidade

Para avaliação desta dimensão, consideramos o Plenarinho unicamente sobre o veículo

virtual, ou seja, a acessibilidade ao portal infantil www.plenarinho.gov.br. Esta decisão

decorre do fato de que o acesso ao programa presencial Câmara Mirim é diretamente

vinculado ao uso do portal, uma vez que as inscrições das proposições que são selecionadas

para participarem do evento são feitas via o site. Além disso, a composição do Plenário do

Câmara Mirim é feita com base no critério de proximidade física, ou seja, são convidados

para preencherem as vagas de deputados mirins (exceto os autores das proposições

selecionadas) alunos de escolas que estão próximas às instalações físicas da Câmara dos

Deputados, sendo portanto privilegiadas aquelas do Distrito Federal e Goiás.

A avaliação da acessibilidade ao programa Plenarinho sobre o veículo web não pode

prescindir da análise de alguns significativos dados sobre o uso de Internet no nosso País.

Segundo pesquisa realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da

Comunicação - CETIC.br, nos meses de julho e agosto de 2006, 33,32% dos brasileiros

declararam ter acessado a Internet pelo menos uma vez na vida. Dos 53,1 milhões de

domicílios brasileiros, apenas 14,49% possuíam acesso à Internet. Destes, 18,74%

encontravam-se na Região Sudeste e 13,05% na Região Centro-Oeste.  Entre os que tinham

acesso, mais da metade têm renda familiar superior a R$ 1.800,00. Nas classes sócio-

econômicas48 menos favorecidas (D e E) somente 1,61% das famílias acessavam a rede

mundial. Estes dados indicam que a Internet ainda é um veículo de uso restrito no nosso País,

                                                  
48 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma série de
utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é
associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
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cujo acesso está associado às condições sócio-econômicas compatíveis com uma minoria da

população, identificada como a elite brasileira.

Entretanto, a mesma pesquisa mostra que a faixa etária compreendida entre 10 e 15

anos é a segunda grande usuária da Internet no Brasil. 46,47% dos adolescentes brasileiros já

acessaram a Internet pelo menos uma vez na vida. Esta proporção só é superada pelos

usuários da faixa entre 16 e 24 anos de idade, na qual 58,83% já tiveram acesso à rede

mundial de computadores. Portanto, podemos afirmar que o universo de usuários brasileiros

da Internet é composto em boa parte por jovens.

Nestas faixas etárias, 10 a 15 anos e 15 a 24 anos, o uso da Internet com fins

educativos é de respectivamente 63,9% e 52,9%. Sob essa perspectiva, acontece uma inversão

nas proporções, ou seja, apesar de termos uma proporção maior de usuários de Internet na

faixa etária superior, entre os mais jovens a proporção dos que a utilizam com propósito

educativo é mais significativa. De fato, a pesquisa revela que entre todas as faixas etárias

pesquisadas, correspondentes ao universo completo de usuários brasileiros, é justamente nesta

faixa etária (10 a 15 anos) que concentra-se o maior número de usuários interessados em

utilizar a Internet com fins educativos e instrucionais. Como informação complementar, temos

que 28,98% destes internautas utilizam a Internet a partir de sua casa, ou seja, sem a

intervenção ou mediação de um educador, e 24,13% a partir da escola.

Estes dados nos abrem duas perspectivas para analisar a acessibilidade do Plenarinho.

Se tomarmos por base os dados relativos ao uso da Internet no Brasil, podemos concluir que

dificilmente um programa educativo direcionado para estudantes do ensino fundamental

poderia ser extensivamente distribuído sobre um veículo deste tipo, uma vez que seu uso

ficaria seriamente prejudicado pelas restrições de acesso impostas por ele. Uma rápida e

superficial comparação entre a proporção de brasileiros estudantes do ensino fundamental e a

proporção de brasileiros que acessam a Internet deixa claro que não é recomendável apoiar

qualquer ação educativa de base para este público somente sobre o veículo virtual na rede

mundial de computadores.  Segundo o Censo Escolar 2006, o Brasil tem 33.282.663 de alunos

matriculados no ensino fundamental, ou seja, aproximadamente 18% da população brasileira é

composta por estudantes do ensino fundamental, enquanto a proporção de brasileiros que têm

acesso a Internet é de 33,32% , incluídos aí brasileiros de todas as faixas etárias e níveis de

escolaridade possíveis.
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A Tabela 4 relaciona o número de alunos matriculados no ensino fundamental em

2006, o número de alunos matriculados no ensino fundamental até 14 anos em cujas escolas é

possível acessar a Internet e o número de visitantes do portal Plenarinho ao longo dos anos de

2006 e 2007.

Chama a atenção o fato de que apenas 29,17% das escolas brasileiras de ensino

fundamental, entre públicas e privadas, oferecem laboratórios de informática com acesso à

Internet para seus alunos. Destas, observa-se uma concentração muito grande no Estado de

São Paulo, onde se localizam mais de 1/3 das escolas brasileiras que possuem este recurso. Os

estados das regiões Norte e Nordeste, apesar de representarem um percentual significativo do

total de matrículas do ensino fundamental no País (juntas somam mais de 14 milhões, ou seja,

ultrapassam o número de matrículas da Região Sudeste, em torno de 12 milhões), somam

menos de 5% do total nacional de matrículas em escolas que oferecem acesso à Internet.

O número de visitas ao portal Plenarinho, registrado entre dezembro de 2006 e

novembro de 2007 reflete a mesma realidade. Mais de ¼ das visitas nacionais são

provenientes de São Paulo (26,37%) e a Região Sudeste também concentra o maior número

de usuários do Plenarinho.  Entretanto, a Região Nordeste é a segunda em número de visitas

ao portal, superando as regiões Sul e Centro-Oeste. A concentração de usuários no Distrito

Federal, a segunda unidade federativa em número de acessos ao Plenarinho, poderia ser

explicada pelo fato de Brasília sediar o Poder Legislativo federal. É provável ainda que

grande parte das visitas do Distrito Federal seja proveniente de acessos residenciais, uma vez

que o percentual de escolas que oferecem acesso à web é muito pequeno no cenário nacional

(apenas 0,44%).
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Tabela 4 - Número de matrículas no ensino fundamental x Visitantes do Plenarinho.

Total

Brasil 33.282.663     9.710.046 29,17% 1.119.462   100%

Norte 3.356.716       396.775 1,19% 23.887        2,13%

Rondonia 311.163          58.750 0,18%          7.871 0,70%
Acre 155.829          18.488 0,06%             404 0,04%
Amazonas 799.985          104.115 0,31%          5.419 0,48%
Roraima 85.127            11.249 0,03%

Para 1.589.453       135.494 0,41%          8.648 0,77%
Amapa 139.736          27.499 0,08%             852 0,08%
Tocantins 275.423          41.180 0,12%             693 0,06%

Nordeste 10.887.853     1.259.596 3,78% 222.629      19,89%

Maranhao 1.498.743       93.351 0,28%          6.574 0,59%
Piaui 668.217          43.130 0,13%          5.626 0,50%
Ceara 1.696.204       299.082 0,90%        33.986 3,04%
Rio Grande do Norte 588.241          78.701 0,24%        31.409 2,81%
Paraiba 775.045          74.536 0,22%        23.087 2,06%
Pernambuco 1.679.485       287.943 0,87%        37.752 3,37%
Alagoas 706.862          69.933 0,21%        24.789 2,21%
Sergipe 395.387          41.010 0,12%          2.914 0,26%
Bahia 2.879.669       271.910 0,82%        56.492 5,05%

Sudeste 12.344.341     5.891.960 17,70% 515.835      46,08%

Minas Gerais 3.343.922       698.645 2,10%      104.254 9,31%
Espirito Santo 560.219          138.458 0,42%        13.732 1,23%
Rio de Janeiro 2.425.991       773.801 2,32%      102.657 9,17%
São Paulo 6.014.209       4.281.056 12,86%      295.192 26,37%

Sul 4.256.747       1.520.390 4,57% 189.060      16,89%
Paraná 1.659.903       574.535 1,73%        67.619 6,04%
Santa Catarina 951.192          424.991 1,28%        56.496 5,05%
Rio Grande do Sul 1.645.652       520.864 1,56%        64.945 5,80%

Centro-Oeste 2.437.006       641.325 1,93% 168.051      15,01%
Mato Grosso do Sul 433.044          183.807 0,55%        13.723 1,23%
Mato Grosso 578.788          127.434 0,38%        15.906 1,42%
Goias 1.032.596       185.229 0,56%        31.713 2,83%
Distrito Federal 392.578          144.855 0,44%      106.709 9,53%

Fonte: Colunas relativas ao Número de Matrículas no Ensino Fundamental em 2006: MEC/ INEP/ DTDIE;
Coluna Número de visitas ao portal Plenarinho (2006/2007) www.google.com.br/ analytics

Unidade Federativa
Número de visitas ao 

portal Plenarinho 
2006/2007

Número de matrículas no Ensino 
Fundamental  em 2006

Até 14 anos em 
escolas com 

laboratório de 
informática e acesso 

a Internet 
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O Gráfico 2, elaborado com base nos números da Tabela 4,  evidencia visualmente as

discrepâncias na distribuição do acesso à Internet via escola e no uso do portal Plenarinho

entre as unidades da federação. É clara a tendência de concentração nos estados onde o nível

sócio-econômico é mais elevado, mesmo constatando-se que grande parte da população de

estudantes do ensino fundamental concentra-se nos estados onde o acesso à Internet a partir

da escola é precário.

Gráfico 2 - Alunos do ensino fundamental com acesso à Internet na escola (2006) x Visitas ao
portal Plenarinho (2006/2007).
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Conforme já afirmado, o Plenarinho é um programa essencialmente ancorado sobre o

veículo Internet. Esta característica, abordada sob o foco já exposto, teria conseqüências

negativas no aspecto acessibilidade, sobretudo quanto ao fator democratização do acesso, uma

vez que condições sócio-econômicas desfavoráveis funcionam como obstáculos ao uso da

Internet. De fato, a análise fria dos números leva a crer que a acessibilidade ao programa

poderia estar comprometida pelo veículo utilizado. Entretanto, essas considerações não

podem deixar de levar em conta as especificidades relacionadas ao público-alvo do programa.

Se considerarmos o apelo especial que o veículo Internet têm entre as crianças na faixa etária

alvo do Plenarinho, a aparente desvantagem quanto ao formato virtual e remoto do programa

pode ser encarada como uma vantagem. Conforme apontam os dados da pesquisa do

CETIC.br, o potencial de disseminação do conhecimento por meio da Internet entre os

estudantes de 10 a 15 anos é significativo frente ao resto da população, haja vista seu interesse

pelo uso do veículo como instrumento educativo. Mesmo entre os mais novos, na faixa etária

de 2 a 11 anos, recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatísticas –
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IBOPE49 aponta para o uso crescente do veículo.  Além disso, a Internet se solidifica a cada

dia como recurso essencial para a transmissão de conhecimento e ponte para acelerar o

incremento quantitativo e qualitativo da educação brasileira. Segundo o Portal de Inclusão

Digital do governo50, as ações de inclusão digital direcionadas para a educação são prioritárias

nos programas governamentais e pretendem estender o uso da web via banda larga para todas

as 160 mil escolas públicas do País51. Reconhecendo a importância do papel da escola na

disseminação do programa educativo Plenarinho, a perspectiva de incremento na

acessibilidade ao portal é promissora.

5.7.2 Transparência

O Plenarinho promove a transparência da Câmara dos Deputados para o seu público-

alvo de forma diversa dos demais programas educativos já analisados. O programa serve

como ponte de comunicação entre a Instituição e a criança e, por isso, não enfatiza o uso dos

outros canais de interação existentes entre o parlamento e a sociedade. Desta maneira, a

Câmara dos Deputados atua de forma segmentada, prestando o atendimento adequado ao

público solicitante e condicionando suas mensagens ao nível de complexidade e utilização de

linguagem justos para a faixa etária em questão. Por este caminho é  facultada à criança a

chance de interagir com a Instituição dentro de suas possibilidades reais de formulação de

dúvidas, perguntas, críticas, elogios ou solicitações.

Neste sentido, o portal infantil instituiu mecanismos próprios de interação com o seu

público, cuja linguagem textual e visual facilita a interação. O “Fale Conosco” é um deles.

Eventualmente, o processo de atendimento via este canal envolve outros órgãos da Casa que

prestam a  informação solicitada pela criança. No entanto, a resposta final é elaborada pela

equipe do Plenarinho, com os cuidados necessários para a preservação do diálogo com este

usuário.  O portal oferece ainda um mecanismo simplificado de pesquisa às informações sobre

os deputados e sobre as Comissões, apresentando como retorno à solicitação de pesquisa da

criança, um subconjunto dos dados que estão disponíveis no portal instititucional da Câmara

por meio dos mecanismos oficiais Pesquisa deputados e Pesquisa comissões.

                                                  
49 Mensalmente, o Ibope/NetRatings faz pesquisas com 5.000 usuários para monitorar o uso da Internet pelo público de
diversas idades do Brasil . Segundo a pesquisa NetRatings realizada em setembro de 2007, nos últimos dois anos, o
percentual de usuários de Internet na faixa etária de 2 a 11 anos aumentou 76%. Naquele mês, 11,6% dos internautas
residenciais encontravam-se nesta faixa etária.
50  www.inclusaodigital.gov.br
51 Segundo notícia veiculada em 22/05/2007 no portal IDBrasil do Ministério das Comunicações, disponível em
<http://www.idbrasil.gov.br/noticias/news_item.2007-05-22.7320378590>
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A exemplo dos chats promovidos no portal da Câmara dos Deputados, o Plenarinho

promove seus debates em tempo real com os usuários do portal infantil. Também neste

contexto, o tema debatido, a linguagem utilizada, o interlocutor convidado e o nível de

aprofundamento estão ajustados às expectativas e alcance do público infantil.

Outro dispositivo de interação oferecido aos usuários do Plenarinho é a construção

colaborativa do conteúdo do portal. Para isso, recursos como o envio de textos, desenhos,

opiniões e recados estão disponíveis. Um destes recursos é justamente a seção “Se eu fosse

um deputado”, por meio da qual a criança envia seu projeto de lei para concorrer ao lugar de

deputado mirim no programa presencial Câmara Mirim. Os usuários do portal também podem

produzir notícias ou pequenos textos acerca dos temas apresentados. Uma vez enviados para o

site, estas colaborações sofrem edição e são publicadas. Muitos dos textos redigidos pelas

crianças expressam suas opiniões a respeito dos assuntos em voga na mídia, principalmente

aqueles relacionados à política, à atividade parlamentar e à atuação do governo. Estes espaços

de interação são utilizados como estímulo à participação e propiciam um proveitoso exercício

de cidadania para os pequenos usuários.

Entretanto, mesmo provendo mecanismos próprios para contato com a criança,  alguns

canais oficiais de interação são divulgados, ainda que superficialmente, pelo portal infantil,

uma vez que, além das crianças, os usuários derivados deste público, como pais e educadores,

podem ter a demanda de informações sobre como interagir com a Instituição. O Quadro 13

apresenta, a exemplo da análise feita para os outros dois programas educativos, a existência

de referências aos mecanismos de interação com a sociedade no programa Plenarinho e o

nível de profundidade com que são tratados.

Quadro 13 - Mecanismos de interação no programa Plenarinho.

Mecanismo Veículo Presente Profundidade

Busca no portal da Câmara Internet NÃO -

Pesquisa proposições Internet NÃO -

Pesquisa deputados Internet SIM 1

Pesquisa comissões Internet SIM 1

Fale conosco Internet SIM 1

Fale com o deputado Internet NÃO -



125

Fórum Internet NÃO -

Agência Câmara Internet SIM 1

Bate-papo da Agência Câmara Internet NÃO -

Boletim eletrônico da Agência Câmara Internet NÃO -

Enquetes da Agência Câmara Internet NÃO -

Rádio Câmara Rádio SIM 1

TV Câmara Televisão SIM 1

Jornal da Câmara Impresso SIM 1

Visite o Congresso Nacional Presencial SIM 2

Disque Câmara Telefone SIM 1

Atendimento e pesquisa – CEATE
Internet/Telefone/
Presencial

NÃO -

Empréstimo de livros Internet/Presencial NÃO -

Pesquisa Arquivo sonoro Internet NÃO -

Pesquisa no acervo Internet NÃO -

Pesquisa na legislação Internet NÃO -

Visitas guiadas ao CEDI Presencial NÃO -

Sugestão de Iniciativa Legislativa Internet/Postal/Fax SIM 1

Ouvidoria
Telefone/Postal/
Internet/Fax

SIM 2

Legenda: Coluna Profundidade: 1 – Superficial / 2 – Profundo

5.7.3 Conteúdo formal

O veículo utilizado pelo programa educativo Plenarinho favorece sobremaneira a

transmissão de conteúdo sob organização e formato atrativos. A possibilidade de fragmentar

este conteúdo e hierarquizá-lo de maneira a tornar o seu consumo o mais palatável possível ao

público destinatário é uma das estratégias utilizadas no portal infantil. O espaço disponível no

Plenarinho na Internet para a exploração e apresentação de conteúdo se traduz em páginas

que, adequadamente preenchidas e organizadas, reúnem em um conjunto coerente e didático

inúmeras informações sobre cidadania e o Poder Legislativo.
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O grupo responsável pela concepção pedagógica e elaboração do conteúdo exibido no

portal Plenarinho preocupou-se em definir este conteúdo de forma a suprir o segmento

infanto-juvenil das informações necessárias para a criação de uma consciência positiva em

torno da imagem da Câmara dos Deputados. Estas informações visam subsidiar a criança no

desenvolvimento do seu senso de cidadania, a partir do conhecimento de seus direitos e

deveres e do processo democrático, desde o exercício do mais básico dos direitos – o voto –

até a fiscalização e o acompanhamento dos acontecimentos políticos do País.

Neste sentido, os conteúdos básicos relacionados à Ciência Política aparecem com

ênfase no portal, apresentados de maneira simples e lúdica, com a intenção de transmitir o

mínimo de conhecimento necessário para que a criança possa desenvolver seu interesse por

informações e conteúdos mais sofisticados, como por exemplo, acerca da elaboração do

orçamento público. Estes conteúdos, além de organizados hieraquicamente por meio de

menus de navegação, permeiam todo o portal mediante um recurso presente em todas as

páginas de conteúdo, que é a consulta instantânea a termos ou temas relacionados. Grande

parte dos conceitos básicos da Ciência Política encontra-se disponível em um glossário.

A apreensão de conteúdos formais mais profundos, como o processo legislativo,

também é possibilitada a partir do material apresentado no portal. Neste caso, além do

conteúdo ser introduzido paulatinamente a partir do conhecimento dos poderes do Estado

brasileiro, das atribuições do Poder Legislativo e das atividades da Câmara dos Deputados,

por meio da construção hierárquica de conhecimento, a matéria tambem é apresentada de

maneira desvinculada, sugerindo um processo inverso de construção do conhecimento. Este

processo é disparado, por exemplo,  pela exibição de histórias animadas nas quais uma das

proposições que compreende o processo legislativo da Câmara dos Deputados apresenta-se de

forma autônoma, como um personagem do imaginário infantil. A partir deste personagem,

introduz-se a atividade parlamentar, o ambiente legislativo, a Câmara dos Deputados, o

CongreèPo Nacional, o Poder Legislativo e o Estado Brasileiro. Ao longo da história, são

ofertadas informações que estimulam a demanda pelo conhecimento de conteúdos

complementares. Estes conteúdos estão dispostos no portal de forma a facilitarem a apreensão

completa do tema abordado. Assim, finalizada, por exemplo, a história de um “Projeto de

Lei”, a criança pode navegar por conteúdos textuais ou visuais sobre elementos associados à

vida (ou ao trâmite) desta proposição, como os conceitos de turno de votação, quórum,

emenda, veto, etc. Ainda como recurso de aprofundamento no tema, o portal apresenta o

dispositivo “Saiba mais”. Por meio dele, o portal conduz a busca em outras páginas, dentro ou
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fora do Plenarinho, nas quais o usuário que assim desejar, poderá adensar o conhecimento

inicialmente obtido sobre aquele item de conteúdo.

O objetivo de ensejar a formação da consicência cidadã no público infantil é um dos

fatores que orientou a exploração de conteúdos básicos relacionados à cidadania, direitos

sociais e políticos no contexto da sociedade democrática. Sendo assim, é relevante a presença

de páginas que abordam estas questões no portal. Os direitos sociais são superficialmente

abordados sob a ótica constitucional, contudo o Estatuto da Criança e do Adolescente está

integralmente publicado e é traduzido em linguagem apropriada por meio de exemplos e

comentários. Os direitos políticos assegurados pela Constituição Federal também são objeto

de destaque no portal. Este conteúdo é apresentado, discutido, exemplificado e serve como

tema para animações no Plenarinho.

Portanto, para a avaliação desta dimensão no caso do Plenarinho, a análise não esteve

restrita apenas aos conteúdos explícitamente explorados por meio de textos do portal, mas

também foram considerados aqueles que permeiam o programa nas atividades lúdicas, como

jogos, histórias animadas, vídeos, bate-papos, entre outros. O Quadro 14, a seguir, mostra o

resultado desta análise.

Quadro 14 - Conteúdo formal no programa Plenarinho.

Presença Profundidade
1. CONCEITOS BÁSICOS

(SIM / NÃO) ( 1 / 2)

1.1 DEMOCRACIA SIM 2

1.2 REPRESENTATIVIDADE SIM 2

1.3 PARTIDO POLÍTICO SIM 2

1.4 CONSTITUIÇÃO FEDERAL SIM 1

1.5 ELEIÇÃO / VOTO SIM 2

Presença Profundidade
2. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO

(SIM / NÃO) ( 1 / 2)
2.1 FEDERALISMO – Conceito e características SIM 1

2.2 OS TRÊS PODERES – Conceito e características SIM 1

2.3 PODER EXECUTIVO – Organização e  Atribuições Constitucionais SIM 1

2.4 PODER JUDICIÁRIO – Organização e Atribuições Constitucionais SIM 1

2.5 PODER LEGISLATIVO – Organização e Atribuições Constitucionais SIM 2
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Legenda: Coluna Profundidade: 1 – Superficial / 2 – Profundo

 5.7.4 Recursos de interatividade e aprendizado cooperativo

O uso de recursos de interatividade no programa Plenarinho é amplamente facilitado

pelo veículo sobre o qual está estruturado: a Internet. A avaliação do uso de recursos de

interatividade em programas educativos que utilizam veículos multimídia como a Internet nos

leva a discutir uma questão bastante atual dentro do  campo do ensino: a educação para as

mídias. Esta dimensão é complementar à já discutida no Capítulo 2, a educomunicação, e com

ela tem interfaces quando o foco é a questão tecnológica do aprendizado. A Mídia-Educação -

ME diz respeito à construção do conhecimento mediada por tecnologias digitais, estimulando

um comportamento ativo, crítico e criativo do usuário deste recurso. A educação para as

mídias (ou mídia-educação) tem sido bastante aceita como uma ferramenta de promoção da

educação para a cidadania, é o que destaca Monica Fantin 52 em seu artigo “Novo olhar sobre

                                                  
52 Professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), doutora em Educação.

Presença Profundidade
3. PODER LEGISLATIVO BRASILEIRO

(SIM / NÃO) ( 1 / 2)

3.1 BICAMERALISMO – Conceito e Características SIM 2

3.2 CÂMARA DOS DEPUTADOS – Composição, organização e atribuições SIM 2

3.3 SENADO FEDERAL – Composição, organização e atribuições SIM 1

Presença Profundidade
4. CÂMARA DOS DEPUTADOS

(SIM / NÃO) ( 1 / 2)

4.1 MESA DIRETORA – Composição e atribuições SIM 1

4.2 COMISSÕES – Organização, composição e atribuições SIM 1

4.3 PLENÁRIO – Funcionamento e atribuições SIM 2

Presença Profundidade
5. PROCESSO LEGISLATIVO

(SIM / NÃO) ( 1 / 2)

5.1 ESPÉCIES NORMATIVAS - Características SIM 2

5.2 TRAMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS PROPOSIÇÓES SIM 2

4.3 REGIMES DE TRAMITAÇÃO SIM 2

4.4 TURNOS (DISCUSSÃO E VOTAÇÃO) SIM 2

4.5 PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO (Comissão de
Legislação Participativa- CLP e Projetos de Iniciativa Popular)

SIM 2

Presença Profundidade
6. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS

(SIM / NÃO) ( 1 / 2)

6.1 DIREITOS POLÍTICOS (constitucionalmente assegurados) SIM 2

6.2 DIREITOS SOCIAIS NA INFÂNCIA - ECA SIM 2
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a mídia-educação”. Segundo a pesquisadora, a  utilização de determinadas mídias na

educação, como a Internet, apresenta-se como uma alternativa para democratizar as

oportunidades de aprendizado e de acesso ao saber por meio de processos de criação e de

produção igualmente acessíveis para os educandos (FANTIN, 2005).

A interatividade propiciada pela mídia Internet é um dos principais trunfos

pedagógicos do projeto Plenarinho, o que permite qualificá-lo como exemplo de programa de

mídia-educação. Isto significa dizer que o programa propicia contexto tecnológico compatível

com o utilizado em projetos no campo da Mídia-Educação. Utilizando a classificação dos

contextos da Mídia-Educação elucidados pela autoridade da área, o professor italiano Pier

Cesare Rivoltella, da Universidade Católica de Milão, Mônica Fantin explica o que vem a ser

o contexto tecnológico ou metodológico:

 [...] a ME é pensada no sentido de fazer educação com as mídias, e se configura
a partir de uma visão instrumentalista das mídias no âmbito da metodologia
didática. A ME nesta perspectiva é considerada um recurso para a educação
reinventar a didática ensinando com outros meios, visando superar o esquema
tradicional e substituir o suporte do livro texto através do uso do cinema, de
programas televisivos, etc. Neste contexto, as mídias funcionam como recurso
numa pedagogia instrumental que considera o ensino-aprendizagem através de
uma perspectiva construtivista que permite produzir consciência colaborativa no
trabalho coletivo, tendo como pano de fundo, um enfoque psico-social que
reflete sobre a relação entre as mídias e os fenômenos sociais (FANTIN, 2005,
p.10).

Ao propor suportes didáticos alternativos para os conteúdos político-legislativos, como

jogos, histórias animadas, chats, entre outros, o projeto educativo Plenarinho comprova ser

um exemplo de educação que “reinventa a didática ensinando com outros meios”.

O outro aspecto relevante na caracterização de programas educativos na área de

educomunicação, relatado no Capítulo 2, é o aprendizado cooperativo. Apesar de

aparentemente ser uma ferramenta de aprendizado solitário, considerando-se a necessária e

restrita interação entre o homem e a máquina, a Internet é um veículo com amplo potencial

colaborativo. Este potencial já é em parte explorado no portal infantil Plenarinho. Uma das

valiosas experiências neste sentido foi a eleição virtual promovida pelo programa em

setembro de 2006. Aproveitando o natural interesse despertado nas crianças pelo contexto

eleitoral pelo qual passava o País e reconhecendo a influência da mídia sobre o

comportamento do brasileiro naquele momento, a “Turma do Plenarinho” lançou candidaturas

à presidência da República no Plenarinho. A interação individualizada da criança na hora do

voto virtual redundou na eleição do candidato “Edu Coruja”, personagem da turma, fruto da

ação coletiva e do aprendizado colaborativo sobre o processo eleitoral. Os eleitores mirins,
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usuários do portal, expressaram por meio do “Mural de Recados”, dispositivo de troca de

mensagens, seu desejo de eleger o candidato que direcionou sua campanha para a defesa da

educação. O processo que culminou com a vitória do Edu Coruja foi conduzido a partir da

ação colaborativa de inúmeras crianças que, por meio do “Mural de Recados” destacaram os

méritos do candidato e promoveram uma rede de conhecimento acerca das vantagens de se

eleger um candidato com aquele perfil. Neste sentido, o aprendizado sobre democracia, sobre

o processo eleitoral e as regras da campanha eleitoral, a ética na política e a importância de

políticas públicas voltadas para a educação foi favorecido pela troca de informações, opiniões

e impressões dos internautas, ação que pressupôs a colaboração de todos que estavam

envolvidos neste aprendizado.

Ainda como exemplo de construção colaborativa do aprendizado, há o programa

Câmara Mirim. A vivência do processo legislativo, ainda que bastante simplificado, da

experiência de representação de interesses coletivos e da participação democrática

experimentada pelos deputados mirins ao comporem o plenário que discute, vota e aprova

proposições de autoria das próprias crianças é um exercício valioso de aprendizado

cooperativo. Este aprendizado inicia-se ainda na escola, no momento em que educadores e

alunos são convidados a participar do desafio de elaborar um projeto de lei. Na maioria das

vezes, apesar do trabalho ser identificado como de um único autor, a prática mostra que a

partir da seleção do projeto, toda a escola do aluno autor envolve-se no processo de

construção da defesa do projeto. As idéias, as opiniões e o conhecimento de cada um é

agregado com vistas a fortalecer o debate em prol da aprovação do projeto elaborado pelo

colega. Ao resultado desta cooperação é somado o debate que acontece no plenário, quando

crianças oriundas de outras escolas emitem seu parecer. A experiência do debate coletivo

fomenta em cada um dos participantes o aprendizado de valores éticos e democráticos

essenciais à formação cidadã.

5.8 Avaliação geral do programa

O programa de educação político-legislativa Plenarinho não foi avaliado quanto a sua

capacidade de influenciar a transformação de atitudes no âmbito da cidadania. Alguns fatores

dificultam este tipo de análise, entre eles o fato de o programa ser dirigido para uma faixa

etária que ainda não possui autonomia suficiente para a tomada de decisões e não tem vida

ativa independente que viabilize a participação ou engajamento em atividades de cunho social

ou político. Outro fator que dificulta a avaliação da dimensão “Atitudes cidadãs” é o formato
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livre do programa Plenarinho, isto é, apesar de disponibilizar um conteúdo abrangente sobre

temas políticos e legislativos e de estar pedagogicamente bem estruturado, o programa foi

construído sobre um veículo que não impõe um ritmo ou um ordenamento para a construção

do conhecimento, mas apenas sugere uma organização para a apreensão dos conteúdos

disponíveis. Dessa forma, diferentemente dos demais programas educativos analisados, ao

Plenarinho não está associada qualquer espécie de tutoria durante o processo educativo. Ao

contrário, um dos méritos do programa é justamente a aposta feita no processo individual de

aprendizado, estabelecido a partir da interação ativa do usuário com as mídias ofertadas pela

tecnologia adotada no projeto. Daí a aderência que o projeto Plenarinho demonstra ter aos

programas caracterizados como de “educomunicação”.

Entretanto, o reconhecimento da necessidade de envolver a escola e os professores

neste processo educativo, dada a idade do público-alvo e o potencial de absorção e

transformação deste conhecimento em atitudes cidadãs, o programa tem a preocupação de

oferecer também aos educadores a oportunidade de interação com as mídias propostas. No

programa de orientação didática Plenarinho para professores, a intenção é fornecer um roteiro

para que o docente se aproprie do conteúdo existente no portal e possa derivá-lo para outros

veículos, trabalhando-o com os alunos em ambientes propícios, como a sala de aula, e

utilizando recursos variados, como os jogos pedagógicos propostos.

A análise da dimensão Acessibilidade mostrou que a utilização da Internet adiciona

valor à característica de democratização de acesso. Apesar de se tratar de um veículo ainda

com penetração relativa (aproximadamente 1/3 da população) na sociedade brasileira, a

Internet apresenta números significativos de acessos quando consideramos o público infanto-

juvenil. Além disso, o potencial de capilaridade do veículo é promissor, haja vista os

investimentos do governo federal em programas de inclusão digital. A inexistência de

critérios seletivos para acesso ao programa também pode ser considerado um fator positivo.

Assim como o portal oficial da Instituição, o Plenarinho está disponível para tantos quantos o

queiram acessar, isto é, a Câmara não interpõe obstáculos ou condições para acesso a este

programa educativo.

O conteúdo formal do programa é bastante abrangente e oferecido sob formatos

variados, circunstância que oportuniza o aprofundamento do conhecimento à medida que o

educando demonstra interesse em aprofundá-lo. Dessa maneira, o universo de conteúdo

aparentemente disponível pode ser extrapolado desde que o usuário explore as possibilidades

de relacionamento com outras páginas de conteúdo exibidas por meio do “Saiba mais”.
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O Plenarinho, apesar de ser um dos mais recentes projetos educativos da Casa, possui

características favoráveis para se firmar como uma valiosa iniciativa do parlamento brasileiro

para promover a valorização do Poder Legislativo perante a sociedade e o desenvolvimento

do cidadão, principalmente se considerarmos o potencial do retorno no investimento na

educação para a cidadania ainda na infância.
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CONCLUSÃO

O processo de abertura política no Brasil, a partir da segunda metade da década de 80,

colocou o parlamento em papel de destaque como instituição fundamental para consolidação

dos valores democráticos. Desde então, é notável o esforço da Câmara dos Deputados para

aprimorar o seu diálogo com a sociedade e de aproximar o público dos trabalhos

desenvolvidos no âmbito do legislativo. As iniciativas de educação político-legislativa para o

fomento da cidadania na Câmara dos Deputados são resultantes deste esforço rumo ao

aperfeiçoamento do parlamento como instituição genuinamente representativa de seu povo,

mais acessível e responsável perante ele, mais aberta e transparente em suas ações, mais

eficiente no cumprimento de suas funções legislativas e fiscalizadoras e, enfim, mais efetiva

na consolidação da democracia e no desenvolvimento da nação brasileira.

O estudo mais aprofundado de algumas destas iniciativas revela que, apesar de

motivados pelos objetivos comuns acima apresentados, os programas educativos da Câmara

dos Deputados analisados nesta pesquisa foram desenvolvidos isoladamente dentro do

contexto da instituição a partir de projetos distintos, com metodologias e conteúdos diferentes

e por meio de veículos variados. O Estágio-visita de curta duração é resultado da evolução do

Estágio universitário, programa originado na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ainda

na década de 70 e bastante valorizado no meio parlamentar. Este programa consolidou-se

como uma atividade educativa e abrangente na Casa, pois envolve vários órgãos, tanto

administrativos quanto legislativos, na consecução do objetivo de apresentar aos

universitários o funcionamento do parlamento do povo. O Parlamento Jovem é fruto de

iniciativa legislativa de um deputado federal, baseado na experiência semelhante do Estado de

São Paulo, e encontra-se atualmente mais afeto às áreas legislativas da Casa, com destaque

para o envolvimento da SGM e do DECOM. Já o Plenarinho originou-se de um projeto de

servidores motivados a fomentar o diálogo com o segmento infanto-juvenil da população

brasileira e hoje pode ser caracterizado como uma ação de educomunicação, cuja gestão se dá

no âmbito da SECOM.

A avaliação dos três programas de educação político-legislativa sob as cinco

dimensões propostas nesta pesquisa facilita a análise comparativa, pois apresenta um

panorama de pontos fortes e fracos em cada um deles e evidencia as diferenças existentes. O

Quadro 15 exibe um resumo sistematizado deste panorama, no qual são destacadas com um
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sinal “+” (positivo) as dimensões cuja avaliação indica um ponto forte no programa e com um

sinal “-” (negativo) aquelas cuja avaliação sugere que esta dimensão apresenta aspectos

frágeis ou insuficientes em cada âmbito. Cabe esclarecer que este Quadro foi construído com

vistas a estabelecer comparações entre os programas, o que significa dizer que uma avaliação

positiva não significa que determinada dimensão de um programa seja irreparável, isto é, que

não necessite de intervenções para produzir melhorias, mas que, em comparação com a

mesma dimensão de outro programa, esta se apresenta mais completa ou estável dentro dos

parâmetros avaliados.  O mesmo se dá com as dimensões avaliadas negativamente, ou seja,

em comparação com outros programas, aquela dimensão se apresenta de maneira incompleta

ou instável ou frágil dentro do programa avaliado.

Para a construção deste Quadro resumo foi considerada ainda a relação existente entre

cada uma das dimensões e alguns aspectos característicos de cada programa, como a faixa

etária para a qual se destina e o tempo de duração de cada um deles. A consideração destes

parâmetros orientou a avaliação positiva ou negativa de cada uma das dimensões em cada um

dos programas. Por exemplo, na avaliação da dimensão conteúdo formal, a adequação da

complexidade e abrangência do conteúdo ao público-alvo do programa, bem como a

adequação do nível de profundidade deste conteúdo ao tempo disponível foram consideradas.

Esta mesma orientação foi utilizada na avaliação das demais dimensões.

Quadro 15 - Quadro resumo da avaliação das dimensões propostas nos programas educativos.

       Dimensão

    Programa

Acessibilidade Transparência Conteúdo
formal

Recursos de
interatividade e

aprendizado
cooperativo

Desenvolvimento de
atitudes cidadãs

Estágio-visita de
curta duração - + + - +

Parlamento Jovem + - - + +
Plenarinho + - + + Não avaliado

Assim, a leitura do Quadro acima aponta para as seguintes conclusões:

a) O programa Estágio-visita de curta duração, dirigido ao público universitário,

destaca-se pelo conteúdo formal que abrange e pela sua capacidade de

promover a abertura da instituição Câmara dos Deputados, uma vez que sua

programação enfatiza a apresentação dos mecanismos de interação existentes
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ente o parlamento e a sociedade. O envolvimento de instrutores oriundos de

vários órgãos legislativos e administrativos para apresentação do

funcionamento da Casa enriquece o conteúdo do programa, pois possibilita a

construção de uma visão funcional do processo de elaboração legislativa e de

fiscalização, atividades típicas da Instituição. Entretanto, por ter caráter

bastante expositivo, o programa utiliza poucos recursos de interatividade e não

favorece o aprendizado cooperativo, pois limita as oportunidades de interação

ativa e troca de experiências às visitas previstas na programação. A

acessibilidade ao programa está condicionada à indicação de um parlamentar o

que submete a seleção dos universitários para o programa a um critério muito

subjetivo e discricionário. Segundo os resultados da pesquisa RH Cidadania, o

programa é bem sucedido ao promover o desenvolvimento de atitudes cidadãs

entre seus participantes;

b) no programa Parlamento Jovem destaca-se a interatividade proporcionada pelo

exercício da prática parlamentar no ambiente legislativo. A oportunidade de

vivenciar o processo de elaboração das leis, com a necessária interação entre os

pares de deputados jovens e orientação dos técnicos da Casa, favorece o

aprendizado cooperativo. Entretanto, uma vez que a proposta pedagógica do

programa baseia-se na experimentação das atividades em torno do processo

legislativo, não há tempo disponível para exposição de outros conteúdos

formais e o aprendizado prescinde de elementos teóricos básicos sobre Ciência

Política e organização do Estado brasileiro. O critério de seleção adotado para

participação do jovem no programa, considerando-se o mérito individual na

produção de um projeto de lei, torna a dimensão acessibilidade um ponto forte

do programa. A apresentação dos mecanismos de interação existentes entre a

Câmara dos Deputados e a sociedade não está formalmente prevista na

programação, o que torna a abordagem dos recursos de transparência da

Instituição frágil neste programa educativo.   A pesquisa RH Cidadania mostra

que o Parlamento Jovem é capaz de provocar mudanças no comportamento dos

jovens por meio do estímulo a adoção de atitudes cidadãs;

c) o Plenarinho diferencia-se dos demais programas educativos pela sua

característica de ser um programa permanente, isto é, não está baseado na

participação do estudante em um evento presencial. Esta característica aliada
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ao tipo de veículo utilizado, a Internet, torna o programa forte nas dimensões

conteúdo formal, recursos de interatividade e acessibilidade. De fato, o

abrangente conteúdo formal previsto no Plenarinho encontra na Internet um

excelente veículo para conduzi-lo, inclusive propiciando sua exploração por

meio de recursos variados de multimídia e interatividade, o que facilita a

adequação da abordagem à faixa etária alvo do programa. A acessibilidade ao

portal infantil, como mostra a Tabela 4 do Capítulo 5, apesar de ainda restrita

devido aos requisitos técnicos exigidos para uso da Internet, apresenta um

cenário promissor e quando comparada aos demais programas analisados

mostra ter alcance maior em relação à população de potenciais usuários (ou

participantes). A dimensão transparência é pouco enfatizada no programa, ou

seja, os mecanismos de interação são superficialmente apresentados. Como

além da criança, o educador é público-alvo do Plenarinho, acreditamos que os

canais de interação com a sociedade poderiam ter maior destaque dentre os

conteúdos abordados pelo programa.

Apesar de sugerirem uma seqüência de aplicação pela faixa etária para qual se

destinam, os programas analisados não guardam vínculos de continuidade entre si.  A

inexistência destes vínculos é perceptível sobre vários aspectos, conforme discutiremos a

seguir.

Quanto ao aspecto conteúdo formal é interessante observar que os programas

apresentam uma certa similaridade no que se refere aos itens de conteúdo tratados

(considerados os itens selecionados para verificação sob a dimensão “conteúdo formal”),

diferenciando-se quanto ao grau de profundidade com que os mesmos são abordados.

Ressalva-se o item  “Direitos e garantias individuais” que é apresentado com ênfase no

programa Plenarinho e, apesar de constituir relevante conteúdo relacionado à formação

cidadã, não é explorado nos outros dois programas, o Parlamento Jovem e o Estágio-visita de

curta duração. Os três programas tendem a concentrar seu conteúdo programático sobre o

funcionamento da Câmara dos Deputados, principalmente em relação às suas atribuições

organizacionais e o processo legislativo. Esta concentração é positiva se tomarmos como

argumento a especialização da Instituição no trato das questões técnicas relacionadas à

elaboração legislativa e sua experiência prática baseada no profundo conhecimento dos

conteúdos teóricos pertinentes. Além disso, fora do âmbito das instituições legislativas,

existem poucas referências confiáveis e completas acerca destes assuntos. Neste sentido, os
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programas educativos da Câmara vêm a preencher uma importante lacuna de conteúdo

existente na área de educação político-legislativa para a cidadania.

Já os itens de conteúdo referentes aos conceitos básicos da Ciência Política e da

organização do Estado brasileiro, como, por exemplo, democracia, federalismo, divisão dos

poderes e bicameralismo, têm tratamento desnivelado nos três programas quanto ao nível de

profundidade com que são abordados. Percebe-se uma tendência a tratar estes conteúdos de

maneira superficial nos três programas, o que nos leva a questionar  se a base conceitual

teórica oferecida por eles estaria realmente adequada e suficiente para sustentar o conteúdo

mais complexo relativo aos temas mais profundamente explorados, como o processo

legislativo. Alguns conceitos importantes, como o de partido político, não são abordados

pelos programas destinados às faixas etárias superiores, o Parlamento Jovem e o Estágio-

visita. Assim, constata-se uma inversão relativa à necessidade de ênfase no tratamento deste

conteúdo quando considerada a faixa etária alvo dos programas e o objetivo de formar para a

cidadania. O incentivo à participação política e, portanto, o necessário esclarecimento do

papel dos partidos políticos dentro do cenário democrático nacional deveria ser privilegiado

entre os estudantes mais próximos da idade eleitoral ou já eleitores, isto é, justamente aqueles

que se encontram nas faixas etárias dos programas Parlamento Jovem (a partir de 16 anos) e

Estágio-visita (a partir de 18 anos). Este conteúdo, no entanto, é abordado de forma

abrangente no programa Plenarinho, cujos destinatários são crianças entre 7 e 12 anos,

público que ainda está distante da oportunidade de participar ativamente da política nacional

pela via partidária.

Ainda com relação ao conteúdo formal, observa-se que não existem critérios para o

estabelecimento de uma seqüência entre os conteúdos abordados em cada programa. Não há

uma linha de continuidade para ligar os conteúdos explorados no programa Plenarinho

àqueles explorados no Parlamento Jovem, e tampouco entre os conteúdos do Parlamento

Jovem e os do Estágio-visita. Cada um dos programas tem o seu conteúdo estabelecido com

total autonomia e independência em relação aos demais. Assim, por exemplo, o exercício

parlamentar proposto pelo Parlamento Jovem não aproveita os conteúdos teóricos exibidos no

portal Plenarinho, que porventura seriam úteis para preparar e enriquecer o processo de

aprendizado dos deputados jovens. Tampouco o nível de profundidade com que estes

conteúdos são tratados por cada um dos programas sugere uma gradação por faixa etária.

Seria interessante que temas abordados superficialmente no Plenarinho, haja vista o nível de

complexidade adequado para a faixa etária alvo, como, por exemplo, as atribuições dos
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órgãos legislativos da Câmara, pudessem ser gradualmente aprofundados ao longo de um

programa educativo continuado da Câmara dos Deputados, no qual, o Parlamento Jovem e o

Estágio-visita fariam parte de uma seqüência natural. Este processo contínuo de educação

político-legislativa a ser promovido pela Casa já tem bases firmes sobre as quais pode ser

construído. A interligação didática dos programas já existentes, a revisão de conteúdos de

forma a seqüênciá-los adequadamente, os ajustes quanto ao aprofundamento dos temas por

faixa etária, o aproveitamento dos recursos de educomunicação existentes em cada um deles,

o intercâmbio para uso do material didático já disponível e a construção de uma visão

integrada do processo educativo proposto pelo parlamento brasileiro são ações

imprescindíveis para viabilizar este processo.

Quanto ao aspecto acessibilidade, os programas também não apresentam vínculos de

continuidade entre si. De fato, os critérios de acesso a cada um dos programas foram

estabelecidos de forma independente. Assim, enquanto o acesso ao Parlamento Jovem se dá

pela seleção de projetos de lei a partir de critérios meritórios, o acesso ao Estágio-visita é feito

por indicação parlamentar. No Plenarinho, o participante que deseja ter acesso ao programa

está condicionado à infra-estrutura de tecnologia e comunicação exigidas para uso da Internet.

Caso a Câmara dos Deputados tivesse a pretensão de oportunizar por meio dos três programas

educativos um processo de educação político-legislativa continuada a um futuro cidadão

brasileiro, nas condições atuais de acessibilidade existentes, dificilmente isto seria possível.

Isto significa que dificilmente uma criança que iniciou seu processo de educação político-

legislativa p2" meio do Plenarinho teria chances reais de participar do Parlamento Jovem e vir

a ser indicada para o Estágio-visita. Os programas se dirigem ao seu público-alvo de forma

autônoma e fragmentada, sem uma política de divulgação entre si, de forma a que o

participante de um deles possa tomar conhecimento do próximo e ser incentivado a participar

de um possível processo contínuo de educação político-legislativa.  Acreditamos que as

diferenças existentes quanto à democratização de acesso a cada um dos programas dificulta a

viabilização deste processo de educação continuada. Esta dificuldade reside justamente na

falta de uma visão unificada em torno da missão educativa do parlamento, tanto por parte dos

agentes políticos quanto dos diversos órgãos da Casa, e da definição de critérios eqüitativos e

democráticos de participação, pontos imprescindíveis para a construção de um projeto

integrado de educação político-legislativa para a cidadania. Entretanto, cabe ressaltar que esta

dificuldade não anula o enorme esforço fragmentado de cada programa diante de suas

propostas educativas.
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Quanto ao aspecto transparência, cada um dos programas apresenta os mecanismos de

interação do parlamento com a sociedade com grau de profundidade diferente. É interessante

observar que o programa Estágio-visita é o que explora de forma mais completa e profunda

este aspecto. Acreditamos que a ênfase dada à apresentação e exemplificação dos mecanismos

de interação com a sociedade entre os universitários é bastante coerente com a intenção de

aumentar o diálogo da Instituição com o cidadão, já que dentre os públicos para os quais se

destinam as ações educativas da Casa, este é sem dúvida o que tem mais condições de exercer

sua cidadania por meio do acompanhamento das atividades do Poder Legislativo. Além disso,

a formação de uma consciência positiva entre os jovens eleitores a respeito dos esforços do

parlamento no sentido de manter elos com a sociedade por meio de canais concretos de

comunicação com o cidadão é uma importante estratégia para fomentar a  multiplicação do

conhecimento adquirido por eles durante o programa.

Ainda com relação à promoção da transparência das atividades e do funcionamento da

Câmara dos Deputados por meio da facilitação do diálogo com a Instituição, conclui-se que

não são coordenadas ações continuadas para a efetivação de canais próprios de interação com

os públicos participantes dos programas analisados. Apenas o Plenarinho mantém um canal

específico de comunicação com as crianças participantes do programa. Tanto o Estágio-visita

de curta duração quanto o Parlamento Jovem prescindem de mecanismos próprios para

efetivar, após o evento, um diálogo permanente com os jovens. Apesar dos participantes

tomarem conhecimento dos canais institucionais disponíveis, acreditamos que a existência de

canais próprios, do tipo chats ou fóruns virtuais, dirigidos especialmente a este público, seria

recurso valioso para reforçar os efeitos positivos da experiência educativa vivenciada durante

os dias de treinamento. Dessa maneira, a Câmara dos Deputados poderia, ainda que a

distância, além de acompanhar os resultados obtidos quanto à prática cidadã a partir da ação

educativa dirigida aos jovens que tiveram a oportunidade de participar dos programas, investir

de forma mais objetiva naqueles que possam demonstrar interesse e capacidade para serem

potenciais vetores na disseminação dos conhecimentos político-legislativos adquiridos.

Estabelecido um canal efetivo e permanente de comunicação com estes jovens, inúmeras

iniciativas locais de continuidade do processo educativo poderiam ser fomentadas pela

Câmara dos Deputados, inclusive por meio do envolvimento dos poderes legislativos nas

esferas estaduais e municipais.  Os estudantes, apoiados pela Câmara dos Deputados e

subsidiados com material instrucional didático e informações confiáveis, poderiam ser

capacitados para, depois da experiência vivida na Instituição, atuar como multiplicadores
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junto às suas comunidades sociais, nas universidades, nas escolas, nas associações e

organizações civis. Inclusive, por meio deles, a construção de parcerias com instituições de

ensino de todo o País, com vistas a incrementar o relacionamento entre escola e Poder

Legislativo para promoção da educação cidadã, seria naturalmente fortalecida. A criação de

uma rede de comunicação educativa a partir da participação nos atuais programas de educação

político-legislativa da Câmara dos Deputados seria sobremaneira facilitada pela manutenção

de canais de interação pós-evento, de forma a propiciar a continuidade, a atualização e o

aperfeiçoamento da relação educativa iniciada durante os programas Parlamento Jovem e

Estágio-visita.

Assim, acreditamos que a ampliação do alcance da missão educativa do parlamento,

por meio dos programas ora existentes, está estreitamente associada a capacidade de interação

contínua da Instituição com aqueles cidadãos ou futuros cidadãos que têm a oportunidade de

vivenciar e qualificar o papel fundamental da Câmara dos Deputados na democracia

brasileira.
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