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E sem dúvida o nosso tempo... prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação 
à realidade, a aparência ao ser... Ele considera que a ilusão é sagrada, e a verdade é 

profana. E mais: a seus olhos, o sagrado aumenta à medida que a verdade decresce e a 
ilusão cresce, a tal ponto que, para ele, o cúmulo da ilusão fica sendo o cúmulo do sagrado.  

(Feuerbach. Prefácio da 2ª edição de A essência do cristianismo, apud Débord, 1997, p. 13). 
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Resumo 

 

Estudo do Programa Ética e Cidadania – construindo valores na escola e na sociedade - do 

Governo Federal: uma política pública complementar do ensino básico, dentro da perspectiva 

da análise de política pública. O programa está voltado para a formação do corpo docente, 

através de módulos independentes, mas inter-relacionados de Ética, Convivência 

Democrática, Direitos Humanos, Inclusão e Exclusão Social, Protagonismo Juvenil. Também 

busca consolidar práticas pedagógicas mediante a realização de amplos fóruns de 

representação e participação social, denominados de Fóruns Escolares de Ética e Cidadania, e 

suas vinculações com as demandas da política educacional. Com o objetivo de contribuir para 

uma futura política educacional, o estudo realiza uma avaliação crítica sobre as fases do ciclo 

de políticas do Programa Ética e Cidadania e sua proposta de utilização dos Fóruns Escolares 

de Ética e Cidadania: formulação, elaboração, agendamento, implementação, avaliação e 

correção de curso. Conclui-se que para consolidar-se como uma política pública, é essencial 

que seja transformado de Ação Ministerial em Programa de Governo e, para isso, o Ética e 

Cidadania necessita adequar-se às determinações legais (Dec. nº 4.052/2001, Art.2º, § 1º e 

Art.3). Para o melhoramento da política é fundamental que haja transparência na divulgação 

dos dados orçamentários, bem como a manifestação dos grupos interessados na reformulação, 

com a ampla participação de representantes das escolas, das Secretarias de Educação, além de 

audiências públicas na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, fórum 

representativo da sociedade voltado para a democracia participativa nas políticas educacionais 

do País. 

Palavras-Chave: Cidadania; direitos humanos; análise de política pública; política pública 

educacional; Programa Ética e Cidadania. 
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INTRODUÇÃO 

Em um mundo cada vez mais globalizado, em que há discordâncias devido a 

interpretações diversas sobre os mesmos fatos, decorrentes de visões religiosas, políticas e 

sociais secundadas no multiculturalismo, pode transparecer a necessidade de uma ética que 

seja global e comum a todas essas manifestações culturais.  

Neste aspecto, de acordo com Küng (1990), torna-se prioritário no momento atual, a 

adoção de um projeto para uma ética mundial, onde seja possível a unidade na diversidade, ou 

seja, não se pretende que todas as nações, religiões e culturas se tornem uma, mas que haja 

uma reflexão dialógica sobre os temas essenciais e comuns entre os representantes dessa 

diversidade. Além disso, alerta sobre o fato de que devemos priorizar uma ética de sentido 

preventivo, para evitar as consequências danosas decorrentes das experiências-limite que 

ocorrerão em todas as áreas científicas, conforme explica o próprio autor: 

A Ética, enquanto reflexão sobre o comportamento moral do ser humano, 
tem chegado sempre tarde de mais: na maior parte dos casos, interrogamo-
nos acerca do que deveríamos fazer depois de já o termos feito. A ética, 
ainda que circunscrita temporal e socialmente, não deveria apenas consistir 
numa reflexão em tempos de crise; quem observa constantemente pelo 
espelho retrovisor o trecho de estrada percorrido, esquece-se de olhar para o 
caminho a percorrer, à sua frente. A Ética – mediante a elaboração de 
prognósticos de crise, que têm em conta a pior das possibilidades (H. Jonas) 
– devia servir de profilaxia da crise. Figuras proeminentes no domínio da 
ética concordam com esta afirmação: precisamos de uma ética preventiva. 
E esta não deveria começar por aplicar-se ao domínio da produção industrial, 
mas sim, logo de início, ainda na fase da reflexão científica (no caso da 
energia atômica e da engenharia genética com múltiplas consequências), 
analisando as respectivas prioridades e preferências (Küng, 1990, p. 40, 
grifos do autor).  

 Hans Küng cita como paradigmas de situações-limite do século XXI a utilização da 

energia atômica, a expansão da rede das tecnologias da comunicação, o mercado de capitais 

mundiais com suas turbulências nas estruturas econômicas globais, o desenvolvimento da 

engenharia genética, com o risco de manipulação do genoma humano, a manipulação de 

embriões pela tecnologia médica e a “clivagem Norte-Sul na Terra”, ou seja, a divisão entre 

os países ricos e pobres, provocando zonas econômicas fragmentadas entre os países dos 

hemisférios Norte-Sul da Terra (Küng, 1990).  

 Segundo Vásquez (2007) a ética “é a teoria ou ciência do comportamento moral dos 

homens em sociedade”. Como a ética é a ciência da moral, ou seja, enquanto ciência teórica 
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deve ter o rigor e a coerência e fundamentação das proposições científicas, a moral se acha na 

esfera do comportamento pessoal e assim, “os princípios, as normas ou os juízos de uma 

moral determinada não apresentam esse caráter” (Vásquez, 2007, p. 23) ou rigor científico.  

Depreende-se disso, que a ética e a moral se referem a uma realidade histórica e social 

a partir das relações coletivas dos seres humanos. Mas, enquanto a ética é uma teoria que trata 

essa realidade como uma ciência, a moral atua na prática, como sistema de regulação tanto 

das relações entre os indivíduos, como entre estes e a comunidade em que vivem, vendo o 

problema sob o aspecto prático moral, e não teórico ético.  

Para Quaresma (2008), o conceito sobre ética envolve o respeito mútuo entre dois ou 

mais indivíduos:  

O conjunto das condutas individuais socialmente aprovadas – as quais se 
envolvem com expectativas e interesses dos demais parceiros da vida 
comunitária – é a positiva tendência da correspondente reação das demais 
pessoas e da sociedade organizada em relação a esses comportamentos de 
cada conviva social (Quaresma, 2008, p. 56).  

Assim, para Quaresma “ser ético na comunidade seria satisfazer os próprios interesses, 

(...) sem prejudicar o semelhante. Cada qual usaria sua liberdade até a fronteira da liberdade 

dos outros” (Quaresma, 2008, p. 57). E a ética busca a realização da excelência do 

comportamento humano mediante a prática do bem.  

No tocante à cidadania, é perceptível o fato de que a conceituação do que ela 

representa sofreu alterações ao longo do tempo. Por exemplo, na antiga Grécia e em Roma, 

cidadãos eram apenas os homens livres, maiores de vinte anos, não estrangeiros, que 

possuíam bens, pagavam os impostos e serviam o exército. As mulheres, crianças, escravos e 

estrangeiros não tinham as mesmas regalias proporcionadas pela cidadania grega ou romana. 

Atualmente, quando se busca a formação integral do ser humano, a formação de uma 

consciência crítica, que seja capaz de discernir o contexto e as consequências que os próprios 

atos causam para si mesmo e para a sociedade, o conceito evoluiu para a formação da 

cidadania ativa, na qual o ser humano torna-se protagonista do processo político da sociedade. 

No caso das mulheres, que sempre estiveram subjugadas aos seus companheiros homens, só 

bem recentemente obtiveram reconhecimento dos seus direitos de cidadania e de participação 

no processo democrático brasileiro (Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932), e que 

culminou com a eleição da primeira mulher presidenta do Brasil. Atualmente a cidadania 
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complementa um processo de integração que necessita da participação efetiva e cada vez 

maior, não só das mulheres, mas também dos jovens, idosos, e demais segmentos da 

sociedade como os indígenas, quilombolas e portadores de necessidades especiais, etc.  

Da mesma forma, o desafio para a construção de uma cidadania ativa no Brasil, nos 

lembra a necessidade de maior participação e controle social na política pública de educação, 

como parte de um processo de superação do patrimonialismo político, da cultura da dádiva, 

do clientelismo e das inúmeras formas de dominação política. Entende-se por cidadania ativa 

a formação de sujeitos-cidadãos, com plena consciência de seus deveres e direitos 

fundamentais (Jacobi, 2000). 

Tendo como horizonte esses conceitos, decidimos selecionar o Programa Ética e 

Cidadania como objeto de estudo de política pública. Esse programa, apesar de ter sido 

indicado como prioritário na lista de seminários da disciplina Tópicos Especiais de Políticas 

Públicas, no curso de Legislativo e Políticas Públicas - LPP, não foi apresentado em sala de 

aula sob a alegação de que estaria sendo reformulado pelo Governo Federal. Persistimos na 

escolha porque toda política pública pode ser apresentada e analisada em qualquer das fases 

que compõem o ciclo da política, sem prejuízo ao método de avaliação dos resultados. Além 

disso, o tema nos era caro por conta da formação em Direito (disciplinas de Ética e Moral e 

Filosofia do Direito) e, mais recentemente, recebeu reforço de disciplinas de Políticas 

Públicas e Cultura Brasileira e Cidadania, do curso de Legislativo e Políticas Públicas, afora o 

curso Visão Sistêmica, ambos oferecidos pelo Centro de Formação, Treinamento e 

Aperfeiçoamento (Cefor), da Câmara dos Deputados. Contribuíram também os noticiários 

sobre violência juvenil, dentro e fora dos ambientes escolares, denotando carência de valores 

éticos que levem ao respeito mútuo, e à harmonia na convivência social.   

Neste aspecto, esta pesquisa analisa o Programa Ética e Cidadania enquanto uma 

política pública, ainda que na forma de ação ministerial. Nesse sentido, descreve as 

características do Programa em termos de formulação, implementação, reformulação e 

avaliação da política pública.   

Em uma sociedade fragmentada pela violência, marcada por períodos de ausência de 

valores éticos e morais na educação, tornou-se imprescindível e vital a criação e 

implementação de políticas voltadas para a renovação e atualização desses valores, 

incentivando a reflexão dialógica, bem como os debates e discussões sobre os principais 
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problemas e conflitos que agridem a nossa sociedade. Por isso, uma avaliação crítica do 

Programa da Ética e Cidadania certamente contribuirá para que iniciativas de políticas que se 

propõem a complementar a formação do corpo docente sejam consolidas, ampliadas e, se 

necessário, aperfeiçoadas. 

A metodologia utilizada e o processo de pesquisa envolveram várias etapas, 

compreendendo um levantamento bibliográfico dos temas abordados pelo Programa Ética e 

Cidadania, bem como sobre as políticas públicas, entrevistas e consultas com os responsáveis 

pelo Programa no âmbito do Ministério da Educação e com a Secretária da Comissão de 

Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, assim como a pesquisa sobre os projetos de 

lei, cujos dispositivos legais são voltados para a melhoria da qualidade da educação em 

termos de ética e cidadania, na qual o estudo teve a colaboração do Centro de Documentação 

e Informação (Cedi), da Câmara dos Deputados. 

 O estudo bibliográfico foi realizado em cada um dos módulos referentes às edições do 

Programa Ética e Cidadania, que serviu para uma descrição mais detalhada sobre os 

pressupostos adotados pelo Programa. Assim, a descrição sobre os módulos de Convivência 

Democrática, Direitos Humanos, Inclusão Social e Ética, entre outros, procura demonstrar os 

meios utilizados para promover reflexões, discussões e apontar os caminhos pedagógicos para 

a construção de relações interpessoais democráticas no âmbito escolar, que sejam pautadas no 

diálogo e na resolução pacífica de conflitos, através dos Fóruns Escolares de Ética e 

Cidadania. Observe-se, ainda, que o estudo bibliográfico levou em consideração os aspectos 

temáticos multidisciplinares abordados pela política, procurando mostrar a inter-relação que 

há entre os temas e suas implicações para a política pública.  

A pesquisa também procurou mostrar a importância da participação dentro do 

processo de formação das políticas públicas educacionais e sua relevância para se atingir as 

metas de eficácia, eficiência e efetividade dessas políticas. Autores como Celina Souza (2006) 

e Matias-Pereira (2005), foram essenciais para contribuir sobre a definição de políticas 

públicas. Da mesma forma, recorreu-se a Klaus Frey (2000) quando se precisou distinguir as 

dimensões da política dentro do processo de análise de políticas públicas (policy analysis), 

entre outros estudos.  

Para complementar a análise, foi utilizado o estudo de caso realizado por Nascimento 

(2008), como meio de explicar as evidências de falhas no processo de implementação e nas 
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articulações entre a coordenação e o público-alvo e de que forma isso influi para a efetividade 

do Ética e Cidadania.  

 Além da pesquisa bibliográfica, foi realizada entrevista com uma das gestoras do 

Programa Ética e Cidadania, Danielly dos Santos Queiróz, socióloga da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad), localizada na Sala-421, do 

Anexo II, do Ministério da Educação, bem como consultas com Ana Klein, representante do 

PNUD junto àquele Ministério, com o objetivo de levantar informações para  complementar o 

estudo sobre a formulação e a reformulação do programa Ética e Cidadania, sob a ótica das 

políticas públicas.  

 Essa entrevista e as consultas complementares foram relevantes para a pesquisa 

porque possibilitaram o recolhimento de muitas informações sobre o programa, que de outra 

forma não seria possível. Por exemplo, as informações obtidas com Ana Klein, que participou 

da equipe de Ulisses Araújo na fase de elaboração da primeira edição do Programa, sobre a 

influência do Programa Paz nas Escolas (2000-2002) no desenho do Programa Ética e 

Cidadania, e a participação da equipe do Prof. Ulisses F. Araújo nas três edições do programa, 

foram cruciais para se empreender uma análise das etapas do ciclo de políticas envolvendo o 

Ética e Cidadania. 

 Outra entrevista, realizada com a secretária da Comissão de Educação e Cultura da 

Câmara dos Deputados, Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, teve por objetivo levantar 

informações sobre a elaboração do PNE 2011-2020, além de identificar se havia 

conhecimento sobre a temática do Programa Ética e Cidadania, no âmbito da CEC/CD. Para 

complementar esses dados, realizou-se um levantamento sobre os Projetos de Lei originados 

na Câmara dos Deputados que tratam sobre a melhoria da qualidade da educação, através da 

inserção dos valores éticos e de cidadania no currículo escolar, com a relevante colaboração 

da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação, do Centro de Documentação e 

Informação da Câmara dos Deputados.  

Os resultados obtidos encontram-se reunidos nesta monografia em três capítulos 

interligados. O primeiro procura explicar de forma objetiva e sucinta como ocorre o processo 

de classificação das fases de agendamento, formulação, implementação, avaliação e correção 

de curso das políticas públicas em geral, através do estudo sobre o ciclo de políticas (policy 

cycle), bem como seleciona algumas definições sobre o que são as políticas públicas e sua 
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importância para se atingir a eficácia, eficiência e efetividade, seja para o aperfeiçoamento ou 

melhoramento ou pela extinção da política sob análise. 

 O segundo capítulo procura realizar uma descrição do Programa Ética e Cidadania, 

efetuando um estudo sobre a filosofia aplicada pelo Programa, os instrumentos fundamentais 

como a criação dos Fóruns Escolares de Ética e Cidadania e a criação de projetos escolares, as 

metodologias adotadas para o trabalho nos Fóruns, bem como as análises efetuadas sobre 

grande parte dos textos em destaque e seus respectivos autores. Esse capítulo tem por objetivo 

demonstrar os meios e instrumentos de que o Programa dispõe e sua relevância para 

complementar o ensino básico, representando a adição de qualidade na educação. 

 O terceiro capítulo é direcionado a avaliação crítica do Programa, tendo em vista 

efetuar um estudo sobre as etapas de formação do ciclo da política representada pelo 

Programa Ética e Cidadania, ou seja, como se deu o seu agendamento, as bases legais, a 

formulação, a ação estratégica ou desenho da política (policy design), o reconhecimento do 

problema e os efeitos decorrentes da tomada de decisão sobre a política.  

Em seguida, trata da implementação e seus efeitos, bem como da terceira edição ou 

reformulação do Programa, demonstrando como essa reformulação reproduz algumas das 

falhas constatadas por ocasião da elaboração do Programa, como a ausência de consulta aos 

grupos interessados (stakeholders) e as decorrências advindas pela não participação desses 

grupos no processo de elaboração e reformulação da política.  
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1 A POLÍTICA PÚBLICA 

 

1.1Uma definição de Política Pública 

As políticas públicas caracterizam-se por sua natureza multidisciplinar, ou seja, 

contemplam múltiplas áreas de conhecimento, embora se integrem com afinidade maior à 

administração pública e à ciência política. Devido ao aspecto complexo e controverso das 

questões sociais, um projeto de política pública normalmente envolve uma equipe que permita 

a transversalidade e o diálogo com base no consenso entre as partes.  

Segundo Celina Souza (2006), a política pública pode ser definida como “o campo do 

conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação, e analisar essa ação 

(variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 

ações (variável dependente) ” (Souza, 2006). Essa definição de Souza tem o grande mérito de 

prever os aspectos dinâmicos de uma política pública, caracterizada por variáveis de ordem 

política, financeira e social: uma mudança no poder, a escassez de recursos e catástrofes 

naturais são exemplos de variáveis dependentes que determinam a necessidade de correção de 

rumo e a continuidade ou extinção da política pública. 

De acordo com definição de José Matias-Pereira (2008), políticas públicas são “um 

elenco de ações e procedimentos que visam à resolução pacífica de conflitos em torno da 

alocação de bens e recursos públicos, sendo que os personagens envolvidos nestes conflitos 

são denominados atores políticos” (Matias-Pereira, 2008, p. 47). Essa definição distingue-se 

da anterior por enfatizar o aspecto normativo de elaboração e formulação de políticas por 

meio do gerenciamento dos conflitos políticos inevitáveis em torno da alocação de recursos 

escassos disputados pelos atores políticos. 

No escopo deste estudo, vamos considerar como política pública, conforme exposto 

brevemente acima, a ação governamental que envolve a formulação, agendamento, 

implementação, avaliação e correção de curso, mediante a participação de atores políticos 

determinados a alocar recursos para atender demandas e interesses dos atores envolvidos, em 

consonância com as leis orçamentárias anuais e plurianuais, além de estarem sujeitas ao 

monitoramento e avaliação pela sociedade.  
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1.2A análise de Política Pública 

O estudo de políticas públicas ou policy analysis, conforme expressão criada por 

Lasswell ainda nos anos 1930 (Souza, 2006), compreende três dimensões distintas da ação 

política, para as quais tem-se utilizado os conceitos em inglês de polity para designar as 

instituições políticas, politics para designar os processos políticos e policy quando se refere 

aos conteúdos ou programas da política pública (Frey, 2000).  

A “dimensão institucional polity” refere-se à atuação do sistema político, ordenada 

pelo sistema jurídico, e à “estrutura institucional do sistema político-administrativo”. Já a 

“dimensão processual politics” visa o processo político, quase sempre de caráter conflituoso, 

em relação ao papel do exercício do poder, com uso da coação como método de determinar 

objetivos, conteúdos e as decisões de distribuição. Por fim, “a dimensão material policy” 

refere-se aos conteúdos programáticos, isto é, à configuração dos programas políticos, aos 

problemas técnicos e ao conteúdo material das decisões políticas (Frey, 2000).  

Dentro dessa visão mais geral, há vários modelos de análise de políticas públicas, 

como por exemplo, o modelo de Policy Arena (arena política) apresentado por Theodore J. 

Lowi (1972), que trata dos processos de conflito e de consenso nas diversas áreas da política, 

que são diferenciadas conforme a tipologia da política: distributiva, redistributiva, 

regulatória ou constitutiva (Frey, 2000). As políticas distributivas  caracterizam-se por um 

baixo grau de conflito dos processos políticos, porque distribuem vantagens sem acarretar 

maiores custos. As políticas redistributivas , por outro lado, direcionam ao conflito, porque 

desviam ou redirecionam direitos ou recursos financeiros entre grupos distintos da sociedade. 

As políticas regulatórias caracterizam-se pelas ordens e proibições, mediante decretos e 

portarias. As políticas constitutivas são aquelas que determinam as regras que vão normatizar 

as condições gerais de atuação das políticas distributivas, redistributivas e regulatórias (Frey, 

2000, grifo nosso).  

Essa classificação das políticas públicas é importante porque permite a formação e 

organização das diversas tipologias das políticas implementadas, conferindo uma maior 

clareza a respeito dos problemas levantados, dos atores envolvidos e do público-alvo da 

política pública.  

A análise de políticas aborda, igualmente, o monitoramento das fases e etapas da 

política através do policy cycle (ciclo das políticas públicas). Segundo Frey, como “as redes e 
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as arenas das políticas setoriais podem sofrer modificações no decorrer dos processos de 

elaboração e implementação das políticas” (Frey, 2000, p. 226) torna-se necessário monitorar 

o andamento das políticas. É aqui que entra a necessidade do estudo de fases do ciclo do 

andamento da gestão pública, mediante “a subdivisão do agir público em fases parciais” 

(Frey, 2000, p.226). Essas fases ou etapas da policy cycle são organizadas de diversas 

maneiras pelos vários estudiosos da questão, sendo comum entre eles as fases de formulação, 

implementação e avaliação (Howlett, 2009, Rocha, 2005; Frey, 2000). 

 A fase da formulação compreende a estruturação das ações que permitam a eficácia da 

política, ou seja, fazer a coisa certa, inclusive quanto às questões sobre a viabilidade e 

legalidade da política. A implementação corresponde à fase de execução que busca, além da 

eficácia, a eficiência da política, isto é, realizar corretamente as metas pretendidas. A 

avaliação consiste em se constatar a efetividade, ou seja, o alcance das metas pretendidas pela 

política pública. 

 De acordo com Klaus Frey (2000), a subdivisão das fases deve ser um pouco mais 

sofisticada e sua proposta de policy cycle compreende “distinguir entre as seguintes fases: 

percepção e definição de problemas, agenda-setting, elaboração de programas e decisão, 

implementação de políticas e, finalmente, a avaliação de políticas e a eventual correção da 

ação” (Frey, 2000, p. 226).  

A proposta de Frey busca, principalmente, detalhar os aspectos de criação e 

elaboração de políticas, envolvendo os principais estágios de classificação da policy cycle, 

inclusive quanto à avaliação da eficácia, eficiência e efetividade e consequente mudança de 

curso da política pública.  

 Segundo Frey (2000), o agendamento do tema de um problema recorrente de 

demandas sociais durante a fase de agenda setting, não obstante a sua relevância de ação e a 

atuação de grupos de interesse,  dependerá de uma avaliação preliminar que envolva os custos 

e benefícios, bem como uma avaliação efetiva das chances do tema se tornar politicamente 

relevante para a arena política (Frey, 2000).  

 Problemas decorrentes da formulação da política e do processo de sua implementação 

consistem no fato de muitas vezes os impactos ou resultados do programa não 

corresponderem aos impactos idealizados no momento de sua formulação. Nesse caso, 
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conforme Frey (2000), o interesse da policy analysis visa buscar explicar e descrever as 

causas ou motivos das falhas ou “déficits de implementação” (Frey, 2000, p. 228). 

 A fase de avaliação coincide com a mudança de curso ou correção da ação, depois de 

analisados os efeitos não esperados durante a implementação, para decidir se o programa pode 

reiniciar um novo ciclo político que leve em conta as novas definições e percepções para a 

elaboração de um novo programa ou, ao contrário, que leve à alteração ou extinção do 

programa político (Frey, 2000, p. 228). 

Por fim, como as políticas públicas representam a ação do governo a respeito das 

demandas da sociedade e a análise sobre a efetividade de sua execução é essencial para o 

sucesso dos programas governamentais, não pode deixar de haver transparência na divulgação 

dos dados referentes a elas. Também é fundamental a participação democrática em todas as 

fases do processo que envolve a policy cycle, mesmo porque a efetividade delas depende, na 

maioria das vezes, na realização de mudanças no curso dessas políticas, seja para o 

aperfeiçoamento ou mesmo pela extinção das mesmas quando se tornar necessário. 
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2. O PROGRAMA ÉTICA E CIDADANIA 

O programa Ética e Cidadania – Construindo valores na escola e na sociedade, 

coordenado pelo Ministério da Educação em parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos 

da Presidência da República – SDH/PR, consiste no incentivo à criação de fóruns para a troca 

de experiências, tendo em vista a renovação dos valores éticos e de cidadania, mediante a 

celebração de convênios com as escolas interessadas em participar voluntariamente do 

programa. 

O Programa Ética e Cidadania objetiva capacitar o corpo docente das escolas 

conveniadas para transmitir aos estudantes princípios éticos que devem nortear a conduta 

humana na sociedade. Trata da inserção de valores sociais como “respeito, solidariedade, 

responsabilidade, justiça, não violência” e de competências necessárias para manter o 

equilíbrio e a produtividade da vida social, a exemplo de “aprender a usar o diálogo nas mais 

diferentes situações e comprometer-se com o que acontece na vida coletiva da comunidade e 

do País” (Módulo de Apresentação, 2003, p. 16). Para desenvolver nos estudantes os 

princípios éticos, conforme explica o Programa, duas condições são necessárias. A primeira é 

a de que “os princípios se expressem em situações reais, nas quais os estudantes possam ter 

experiências e conviver com a sua prática”; e a segunda que “haja um desenvolvimento da sua 

capacidade de autonomia moral, isto é, da capacidade de analisar e eleger valores para si, 

conscientemente e livremente” (Módulo de Apresentação, 2003, p. 16). 

 O programa foi lançado inicialmente em novembro de 2004, com quatro módulos 

independentes, mas inter-relacionados, abordando as temáticas de Ética; Convivência 

Democrática; Direitos Humanos; e Inclusão Social. Posteriormente, em 2007, foram 

acrescentados os módulos sobre Protagonismo Juvenil e Inclusão e Exclusão Social. É o 

detalhamento desses módulos que veremos a seguir, após uma apresentação da metodologia 

do Programa.  

 

2.1 A metodologia do Programa Ética e Cidadania 

 A metodologia do Programa Ética e Cidadania consiste na orientação sobre a 

organização e o funcionamento do Fórum Escolar de Ética e de Cidadania em cada escola 

participante e na utilização de módulos de ensino sobre temas voltados à renovação de valores 

de ética, convivência democrática, inclusão social e de direitos humanos, protagonismo 
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juvenil e inclusão e exclusão social, para a formação do corpo docente e discente das unidades 

escolares conveniadas ao programa.  

O Fórum Escolar de Ética e de Cidadania é considerado a base do programa porque 

exerce o papel fundamental de reunir e articular os diversos segmentos da comunidade escolar 

dispostos a atuar no desenvolvimento de ações mobilizadoras que envolvam os temas de ética 

e cidadania no ambiente escolar (Módulo de Apresentação, p. 25). 

O programa possui três aspectos principais: ele é descentralizado, não linear e não 

hierárquico (Módulo de Apresentação, p. 27). A descentralização do programa se justifica 

porque cada escola conveniada possui liberdade de criar e seguir pelo caminho pedagógico 

que julgar mais adequado à própria realidade (Módulo de Apresentação, p. 27). Tal assertiva 

torna-se necessária, se considerarmos as dimensões territoriais do país, somadas às 

desigualdades regionais e as diversificadas expressões multiculturais da sociedade brasileira. 

O aspecto de não linearidade transparece na estrutura que envolve os materiais 

pedagógicos, bem como nos diversos recursos didáticos encaminhados às escolas que são 

organizados de forma independente e não são sequenciais no sentido de que devam obedecer 

uma determinada ordem para o seu desenvolvimento, cabendo a cada escola definir a ordem 

de início, optando por qual módulo ou recurso didático considerar mais adequado, ou mesmo 

utilizar todos os módulos simultaneamente (Módulo de Apresentação, p. 28). 

Da mesma forma, o Programa possui a característica de ser não hierárquico porque os 

recursos didáticos enviados periodicamente às escolas participantes devem ser vistos apenas 

como referência e não com o compromisso solene de ser obrigatoriamente executado. O 

método adotado permite que a própria unidade escolar defina qual o melhor conteúdo a ser 

utilizado no desenvolvimento das ações de acordo com a sua realidade e a do grupo que 

participa do Programa (Módulo de Apresentação, p. 28).   

No processo de reformulação que ora ocorre no âmbito do Programa, está sendo 

cogitada a criação de novos módulos que darão prosseguimento à nova fase do Programa 

Ética e Cidadania. Conforme informações levantadas em entrevista realizada com a membro-

gestora do Programa, Danielly dos Santos Queirós, os novos módulos deverão tratar de temas 

igualmente relevantes e atuais como o Módulo de Mídia e Educação, Módulo de Relações 

Étnico Raciais e Módulo de Gênero e Diversidade Sexual. Todavia, os conteúdos desses 

Módulos ainda não estão disponíveis para consulta pública, uma vez que ainda estão em fase 
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de elaboração pelo MEC, com a consultoria da equipe de Ulisses F. Araújo, docente da 

Universidade de São Paulo (USP). 

 

2.2 Módulo de Convivência Democrática 

O objetivo do módulo de Convivência Democrática é o de “promover reflexões, 

discussões e apontar caminhos pedagógicos para a construção de relações interpessoais 

democráticas no convívio escolar pautadas no diálogo e na resolução pacífica de conflitos” 

(Módulo de Convivência Democrática, 2003, p. 8). O módulo pretende construir essas 

relações interpessoais através de Fóruns Escolares de Ética e Cidadania.  

Entre as principais propostas para incrementar essas discussões nos Fóruns, estão a 

realização de assembleias escolares, a formação de grêmios estudantis, o estabelecimento de 

estratégias de resolução e de mediação de conflitos e com a aproximação entre escola, família 

e a comunidade. 

Conforme a ação estratégica adotada pelo programa, a assembleia escolar se destina ao 

aperfeiçoamento da convivência democrática, ou seja, ela visa tornar essa convivência uma 

atividade habitual da sala de aula. Nela, a turma é disposta em círculo, para facilitar a 

cooperação e o diálogo de uma forma igualitária, discute os temas de interesse e busca o 

entendimento e a organização do trabalho em torno da dinâmica do grupo, bem como o 

comprometimento pessoal de alcançar as metas estabelecidas. 

Segundo texto de apoio de Sastre & Moreno (2002), contido no módulo, a resolução 

de conflitos precisa ser aplicada pela escola. Para os autores, há uma dicotomia em nossa 

forma de pensar que considera a inteligência e a afetividade como questões separadas e que se 

reflete em todo o sistema educacional. Os autores alegam que os esforços educacionais 

priorizam mostrar o mundo da ciência e da tecnologia e, em geral, não reconhecer aquilo que 

as pessoas possuem de mais próximo e que mais lhes interessa, ou seja, a si mesmo e as 

pessoas que as rodeiam. Por conta dessa dissociação, fica difícil a superação das situações que 

envolvam as complexas relações interpessoais e suas nuances como pensamentos, sentimentos 

e emoções. 

Explicam, também, que numa situação de conflito é preciso desapego ao próprio ponto 

de vista para contemplar os pontos de vista de outrem, às vezes opostos, o que implicam 
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operações de reciprocidade e síntese entre contrários, capazes de elaborar fusões criativas 

entre todos eles. Dessa forma, defendem que uma aprendizagem precoce no campo das 

relações pessoais e nos projetos que se propõem a educar civicamente, torna mais fácil mitigar 

os atos de descontrole e violência.  

Ainda conforme esses autores, não há fórmulas para resolver os conflitos, porque as 

situações e os sentimentos envolvidos são muitos e distintos uns dos outros. Mesmo assim, é 

possível estabelecer algumas constantes gerais de comportamento que conduzam a situações 

satisfatórias ou saber quais formas de comportamento devem ser evitadas por serem 

inadequadas em todos os casos.  

Como os conflitos interpessoais são acompanhados dos sentimentos negativos que os 

causaram (ofensas, insultos, medo, etc.), o módulo propõe que se dê início a uma 

aprendizagem dos sentimentos e das emoções como uma espécie de introdução, para depois 

efetuar-se o tratamento dos conflitos. A ideia consiste em criar uma série de conflitos fictícios 

dentre os mais frequentes, com a finalidade de habituar os estudantes a refletir sobre esses 

conflitos sem o forte fator emocional habitual que os acompanha quando são reais e, desta 

forma, facilitar a reflexão quando estiver presente a carga emocional que acompanha os 

conflitos reais.  

Quando os estudantes aprendem a analisar as origens do conflito e dos sentimentos das 

pessoas envolvidas, aprendem a analisar seus próprios problemas e a descobrir quais são as 

melhores soluções. Deixa-se claro, também, que o professor não deve apresentar as soluções 

para não inibir a autonomia e a reflexão dos próprios alunos. A análise implica diferenciar as 

boas soluções das ruins e tomar consciência de porque essas não são boas para se adotar. Os 

conflitos devem ser encarados com naturalidade, pois fazem parte da vida cotidiana e cada 

vez que o indivíduo supera um conflito terá aprendido uma forma de agir que reforçará a 

personalidade.  

Dessa forma, a atividade fim do módulo de Convivência Democrática é a promoção e 

construção de valores democráticos que contribuam para o enriquecimento das relações 

sociais, tendo em vista a justiça social, juntamente com o aprimoramento no aprendizado da 

participação cidadã. 
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2.3 Módulo de Direitos Humanos 

Entre as principais justificativas para a criação do módulo de Direitos Humanos 

situam-se a responsabilidade do poder público e a missão ética das escolas de implementar os 

conceitos presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), assim como no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

O módulo inicia a discussão sobre os direitos humanos com o art. XXVI da DUDH,  o 

qual estabelece que a educação é um direito de todas as pessoas e tem por objetivo o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento do respeito aos direitos 

humanos e às liberdades fundamentais. Em seguida, o módulo esclarece que a construção da 

democracia exige desenvolver uma cultura de direitos humanos, visando a formação de 

pessoas ativas e críticas, conscientes de seu papel social e atuantes ética e politicamente.  

O módulo propõe a leitura do texto “Direitos humanos e cidadania”, de Dallari (1998), 

como instrumento para se compreender os significados dos direitos humanos e seus princípios 

de igualdade de direitos, de liberdade e de solidariedade e, principalmente, de respeito às 

diferenças entre todas as pessoas. Com base no texto de Dallari, os coordenadores procuram 

explicar como os direitos fundamentais são essenciais para garantir as condições mínimas de 

desenvolvimento e participação na sociedade, bem como tornar os jovens aptos a perceber os 

valores referentes aos direitos humanos.  

Conforme Dallari, os direitos humanos correspondem às necessidades essenciais de 

todas as pessoas. Essas necessidades são iguais para todos e devem ser atendidas para que se 

tenha uma vida digna. Muitos outros valores podem ser relacionados aos direitos humanos, 

como o direito à alimentação, saúde, moradia, educação e outros considerados fundamentais 

aos seres humanos. O autor esclarece também que a igualdade de todos os seres humanos não 

implica igualdade física, intelectual ou psicológica, mas, assim como cada pessoa tem sua 

individualidade, personalidade e modo de ver as coisas, também as culturas humanas diferem 

de acordo com suas condições naturais e sociais. Assim, as pessoas são diferentes, mas 

continuam todas iguais como seres humanos, com as mesmas necessidades e faculdades 

essenciais que necessitam da existência dos direitos fundamentais.  

Embora, em termos ideais, todas as pessoas ao nascer sejam essencialmente iguais e 

livres, elas não podem ser coagidas a usar de seus direitos, visto ser a liberdade também um 

dos direitos fundamentais de todo ser humano. Assim, gozar de um direito humano é uma 
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faculdade e não uma obrigação do ser humano. Dallari diz ainda que as conquistas materiais e 

econômicas de uma nação passam a ter um valor negativo se forem conseguidas à custa de 

transgressões à dignidade de outrem, pois os direitos humanos fundamentais são inerentes a 

todos os seres humanos.   

 O módulo de Direitos Humanos destaca que as constituições dos países democráticos 

contêm os princípios e valores adotados pela DUDH, porque não existe democracia sem 

respeito aos direitos humanos. No entanto, embora esses princípios deem uma ideia de 

cidadania, ela somente se realiza quando tanto os direitos quanto os deveres são obedecidos. 

Para fortalecer a convicção dos membros do Fórum Escolar de Ética e Cidadania, o módulo 

utiliza relatos de experiência sobre as transformações ocorridas em espaços críticos da 

sociedade, em decorrência de problemas sociais, tomando, como exemplo, a favela de 

Heliópolis, em São Paulo.  

Por fim, o módulo sugere aos membros do Fórum Escolar para gravar o programa 

“Estatuto do Futuro”, da grade da programação da TV Escola, e agendar sua exibição para 

além das reuniões do Fórum, incluindo toda a comunidade educacional, pois o vídeo trata da 

importância do ECA e contém experiências de como pode ser implementado pela comunidade 

e, assim, poder contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.  

 

2.4 Módulo de Inclusão Social  

O programa Ética e Cidadania contempla a inclusão social como “centro das 

preocupações” do Fórum Escolar, objetivando a construção de “escolas inclusivas, abertas às 

diferenças e voltadas para os interesses e necessidades de todos os seres humanos” (Módulo 

Inclusão Social, 2003, p. 8-9). 

Segundo a orientação do programa, a discussão visa trazer o debate e ações práticas 

para o ambiente escolar dos casos que envolvam diferenças de gênero, raça ou cor, como por 

exemplo, a situação dos portadores de diversos tipos de deficiências, os adolescentes em 

conflito com a lei, a exclusão das mulheres, a exclusão socioeconômica, a discriminação aos 

homossexuais, indígenas, negros, moradores de rua e os idosos.  

O módulo de inclusão social destaca que, em vez de serem vistas como obstáculos 

para a criação de oportunidades educacionais mais inclusivas para os jovens, as diferenças 
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devem ser reconhecidas como parte do ser humano. Para isso, o módulo sugere a leitura e 

discussão do texto “As raízes do movimento de inclusão”, de Stainback (2002).  

 Para esse autor, a constatação por especialistas de que a política educacional tem sido 

homogênea tem levado os setores preocupados com esse problema a priorizar a inclusão 

escolar da população em geral, com a criação de classes e escolas especiais e o 

reconhecimento da necessidade da interação de alunos de características diferentes em 

ambientes escolares naturais, sem discriminação. 

 Com isso, o Programa defende a inclusão dos seres humanos, de quaisquer raças, 

religiões, nacionalidades, classes socioeconômicas e culturas, em ambientes de aprendizagem 

com a comunidade, como meio facilitador para a construção do respeito e do apoio mútuos e 

do aproveitamento dessas diferenças para melhorar a nossa sociedade. 

 Além disso, defende que uma educação de qualidade pressupõe transformar espaços, 

tempos, relações, métodos de ensino e muitas outras coisas nas instituições escolares. Assim, 

as escolas devem superar o sistema tradicional de ensino, onde persiste a visão retrógrada de 

que uma escola de qualidade é aquela que cujos métodos preconizam a exposição oral, a 

repetição, a memorização, os treinamentos e a negação do valor do erro, ou seja, escolas que 

se esmeram em preparar para a próxima série ou para o exame vestibular. Em seu lugar, 

devem recriar o modelo educativo, voltando-o para desenvolver seres éticos, justos e 

revolucionários. Recriar esse modelo relaciona-se ao que se entende como paradigma para o 

ensino de qualidade, aquele que trata as disciplinas como meio de conhecer melhor o mundo e 

que torna as pessoas autônomas e críticas. Espera-se que nessas disciplinas os alunos 

aprendam a valorizar as diferenças, sem tensões competitivas, com solidariedade e 

participação.  

 Para uma aprendizagem sem exclusões, o Programa orienta a adoção de uma 

pedagogia ativa, dialógica e interativa, que concorre contra “toda e qualquer visão 

unidirecional, de transferência unitária, individualizada e hierárquica do saber” (Módulo de 

Inclusão Social, 2003, p. 24). Para tal, o módulo sugere o uso de debates, pesquisas, registros 

escritos, falados, observação e vivências, como os meios pedagógicos mais adequados.  

Como exemplo de educação não disciplinar, o Programa cita a proposta de Gallo 

(1999), que se baseia em disciplinas curriculares sem fronteiras, na formação de redes de 

conhecimento, na integração de saberes, em uma visão sistêmica à qual denomina de poli 
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compreensões da realidade, autonomia do sujeito e ambientes realistas baseados na identidade 

sociocultural dos estudantes. Também enfatiza como modelo de docência o professor que 

compartilha a criação dos conhecimentos produzidos em sala de aula com seus alunos, ou 

seja, aquele que busca interagir e construir valores, conceitos e atitudes de forma ativa, dando 

exemplos de respeito à identidade sociocultural dos estudantes.  

 Para tornar mais concreta a sua proposta de inclusão social, o programa apresenta um 

relato dos desafios dos profissionais de ensino de Santo André/SP na luta por uma educação 

inclusiva, conforme o texto “O desafio de uma experiência”, de M. S. Santos. Entre os 

aspectos relevantes desse texto estão a gestão democrática como “um dos pilares da educação 

inclusiva” posto que é considerada como “uma construção do coletivo e implica em trabalhar 

com o outro e não para o outro” (Módulo Inclusão Social, 2003, p. 35), e a criação do Centro 

de Atenção ao Desenvolvimento Educacional (Cade), como estrutura de apoio ao trabalho 

pedagógico dos professores em sala de aula. O Cade implementou vários projetos de inclusão 

social, a exemplo do projeto “Pela Vida e Não à Violência”, que trata da democratização das 

relações, soluções dos conflitos por via não violenta, orientação e atendimento à infância e à 

juventude em risco; o projeto “Escola de Pais”, cujo objetivo principal é garantir o espaço 

permanente para a formação dos familiares: pais, mães e responsáveis pela criança, 

juntamente com os demais participantes do Conselho de Escola e garantindo, assim, ampla 

inclusão no sistema educacional de Santo André; o projeto “Musicalização” que tem por 

objetivo sensibilizar os estudantes para a importância da música na vida de todas as pessoas; e 

o projeto “Educa Teu Filho” que busca educar toda a família, melhorando a relação entre pais 

e filhos, através de oficinas sobre diversos assuntos de interesse nessa temática. 

 O módulo de Inclusão Social propõe a apresentação do vídeo “Desatando os nós com 

afeto” na reunião do Fórum Escolar de Ética e Cidadania com objetivo de levar o grupo à 

reflexão sobre as diferenças, a homogeneização promovida pelas escolas tradicionais, a 

realidade educacional das escolas públicas e o papel da afetividade nas relações professor-

aluno e, finalmente, a buscar estratégias pedagógicas que permitam a inclusão social, 

enfrentando a exclusão. 
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2.5 Módulo de Ética 

O módulo de ética destaca a importância do tema ética e moralidade humana para o 

programa, com a assertiva de que a construção de valores pessoais socialmente justificados 

não está sendo valorizada em nossa sociedade e até mesmo em nossas escolas. 

Critica-se o modo como os valores têm sido trabalhados pelos docentes, de maneira 

desarticulada e incipiente, de acordo com os valores de cada grupo ou professor, alegando que 

tais valores podem até ser contrários aos interesses gerais da sociedade. 

Os dois principais objetivos do módulo de ética são: 1) compreender os fundamentos 

da ética e da moralidade e como seus princípios e normas podem ser trabalhados no cotidiano 

das escolas e da comunidade; 2) compreender e introduzir no dia a dia das escolas o trabalho 

sistemático e intencional sobre valores desejados por nossa sociedade (Módulo de Ética, 

2003, p.8). 

O módulo de ética propõe à comunidade escolar usar os pressupostos presentes na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Seu objetivo é fortalecer os valores da 

democracia e a justiça, presentes em todas as culturas mundiais, e que são desejáveis para a 

sua universalização em nossa sociedade. Assim, o módulo propõe que essa universalização de 

uma ética global tenha como paradigma, para os membros do Fórum Escolar, a apresentação 

dos Temas Transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), bem como da 

Constituição Federal de 1988. A Carta Constitucional contém valores sociais a exemplo do 

art.1º que inclui a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político entre os direitos 

fundamentais, e o art. 5º que trata do repúdio ao racismo e que representam uma base para a 

escolha de conteúdos relacionados à ética (Módulo de Ética, p. 13-14).   

Também se observa pelo módulo de Ética que as regras sociais mudam ao longo do 

tempo. Por exemplo, na Grécia Antiga a escravidão era considerada normal e na Idade Média 

a tortura era uma prática legítima para castigar ou obter confissões. O módulo mostra ainda 

como as mulheres eram, até pouco tempo atrás, discriminadas e consideradas inferiores e, 

portanto, não merecedoras de direitos iguais aos dos próprios cônjuges. 

O módulo enfatiza três aspectos importantes para o estudo sobre a ética. O primeiro é 

o núcleo moral de uma sociedade, que é representado por valores necessários para o convívio 

entre os membros dessa sociedade. Nesse conjunto central de valores, por exemplo, não é 
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permitida nenhuma forma de preconceito seja em razão de etnia, raça, sexo ou cor (Módulo de 

Ética, p. 15). 

O segundo aspecto trata da democracia não só como um regime político, mas também 

como um modo de sociabilidade que permite a expressão das diferenças e de conflitos, ou 

seja, a pluralidade social. Explica-se que a valorização da liberdade não está em contradição 

com um conjunto central de valores, mas, ao contrário, estabelece fronteiras precisas 

justamente para que todos possam preservá-la e usufruir dela. 

O terceiro aspecto trata do caráter abstrato dos valores abordados pelo fato da ética 

constituir-se de princípios e não por mandamentos estabelecidos. Como exemplo, explica 

sobre o que torna um ser humano justo, ou de como agir para garantir o bem de todos e 

esclarece que, nesse campo, não há normas acabadas ou regras definitivas, o que torna a ética 

uma eterna construção, cujo papel da escola é justamente preparar seus alunos para adquirir 

consciência crítica, com liberdade e autonomia, para participarem do esforço dessa construção 

(Módulo de Ética, p. 16). 

Em seguida, o módulo destaca o papel positivo representado pela escola na história 

educacional a respeito dessa formação. Como exemplo, cita o primeiro projeto de ensino 

público apresentado à Câmara dos Deputados, em 1826, que previa a aquisição de 

conhecimentos morais, cívicos e econômicos por parte do aluno. Também fala da Lei 

Orgânica do Ensino Secundário, de 1942, que estabelecia a formação da personalidade 

integral do adolescente, inclusive sobre a acentuação e elevação da formação espiritual, 

consciência patriótica e consciência humanista do aluno. Da mesma forma, a Lei de Diretrizes 

e Bases do Ensino Nacional, de 1961, previa a formação moral e cívica do aluno. A Lei 

n.5.692/71 instituiu a Educação Moral e Cívica na área educacional (Módulo de Ética, p. 16). 

Segundo o módulo, em vez de cada docente tomar isoladamente suas decisões a 

respeito do ensino da Ética, o tema deve ser objeto de reflexão da escola como um todo, 

contemplando-se a instituição, os livros didáticos, os alunos, as formas de avaliação e o corpo 

docente (Módulo de Ética, p. 17). 

Para Araújo (2002), a sociedade atribui responsabilidades e deveres aos professores e 

às professoras que lhes permitem avaliar aos estudantes e utilizar da autoridade da função 

para exigir o cumprimento das regras e normas sociais. Porém, admite que tais poderes não 
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lhes garantem o direito de agir de maneira que venha a desconsiderar os direitos relativos à 

cidadania dos alunos e das alunas (Módulo de Ética, p. 31). 

De acordo com Araújo (2002), para o ser humano poder participar de forma efetiva da 

vida pública e política é preciso que desenvolva as condições físicas, psíquicas, cognitivas, 

ideológicas e culturais necessárias a uma vida que leve à busca virtuosa da felicidade, 

individual e coletiva. Para isso, torna-se crucial a educação de todos, crianças, jovens e 

adultos, a partir de princípios coerentes com os objetivos de promover a cidadania pautada na 

democracia, na justiça, na igualdade, na equidade e na participação ativa dos membros da 

sociedade (Módulo de Ética, p. 32). 

 

2.6 Módulo de Protagonismo Juvenil 

  O módulo de Protagonismo Juvenil é constituído de quatro livros distintos que 

focalizam os quatro eixos temáticos do Programa, com o objetivo de incentivar a formação de 

uma consciência crítica e o desenvolvimento da cidadania ativa entre os jovens. Para isso, faz 

uma interligação dos assuntos contidos no módulo de Protagonismo Juvenil com os dos 

outros módulos, proporcionando um diálogo a partir da perspectiva dos jovens. 

O objetivo do módulo é incentivar a participação democrática dos jovens na 

sociedade, para que eles contribuam na transformação da realidade social e de sua própria 

história de vida, através do desenvolvimento da capacidade de pertencer a uma comunidade 

politica, ou seja, tornar realidade a democracia participativa na educação, pois é no interior 

das relações comunitárias que a sociedade se desenvolve e seus membros aprendem a ser 

morais (Módulo Protagonismo Juvenil, p. 14).  

 O módulo propõe, com a apresentação do texto de Ana Paula & Raquel Souza (2004) 

“Diálogos com o mundo juvenil”, introduzir, social e historicamente, os membros do Fórum 

Escolar no tema juventude, efetuando uma definição e diferenciação entre juventude e 

adolescência, bem como analisar as idéias de transição social contidas nesses dois conceitos. 

 Explicita-se no módulo que juventude e adolescência não são sinônimos, embora 

sejam usados como tal. A ONU define como jovens as pessoas entre 15 e 24 anos. A OMS 

define adolescência como um processo biológico que vai dos 10 aos 19 anos de idade (a pré-

adolescência vai de 10 a 14 anos). As diferenças entre os dois conceitos ocorrem desde os 
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limites etários até nos termos conceituais, como processos distintos (Módulo Protagonismo 

Juvenil, p. 19-20). 

  Essas diferenciações são semelhantes às adotadas pela psicologia que trabalha mais a 

adolescência e a sociologia que prioriza a juventude. Nada impede, porém, que a adolescência 

seja considerada como a primeira fase da juventude (p. 20). O ECA, por exemplo, define a 

adolescência como o período que vai dos 12 aos 18 anos incompletos (Módulo Protagonismo 

Juvenil. p. 20). 

 Conforme o módulo, essa diferenciação ajuda a nossa compreensão dessas fases da 

vida e se torna útil para se conhecer os sujeitos e suas reais necessidades, o que é essencial 

para a elaboração de políticas públicas específicas. Da mesma forma, essa diferenciação é 

fundamental na distinção entre as séries e as idades correspondentes, ajudando ao professor 

trabalhar as defasagens entre a idade e a série (Módulo Protagonismo Juvenil, p. 22). 

 A juventude contém multiplicidades próprias de várias juventudes e trata-se de uma 

fase de transição entre as fases de criança e de adulto (Módulo Protagonismo Juvenil, p. 

22:23). O jovem vê o mundo como algo novo, do qual não participou de sua construção. 

Talvez, por isso, seja levado a questioná-lo. Essa sintonia do jovem com o processo de 

mudanças aparece sob duas formas: 1) integração à sociedade pela atuação no campo cultural, 

social ou político e 2) ruptura com a sociedade: questionamento da ordem social, pela 

contestação através dos movimentos juvenis de contestação (Módulo Protagonismo Juvenil, p. 

24). 

 Uma grande contribuição para a compreensão do protagonismo juvenil no Brasil foi a 

realização, entre 2004 e 2005, da pesquisa Juventude Brasileira e Democracia: participação, 

esferas e políticas públicas, pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) 

e pelo Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (Polis), com jovens 

de 15 a 24 anos em sete regiões metropolitanas: Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, 

Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e o Distrito Federal, para saber a opinião deles sobre a 

educação, o trabalho, a cultura e o lazer, bem como sobre a participação em atividades 

políticas, sociais e comunitárias (Módulo Protagonismo Juvenil, p.39).  

 A pesquisa constatou que os jovens das diversas regiões investigadas dão muito valor 

à educação. Mostrou também que o espaço escolar não prevê acesso suficiente a momentos de 

diálogo, encontros e debates sobre assuntos que lhes dizem respeito. Os jovens mais pobres 
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reivindicam uma formação integral que permita uma formação para a cidadania e para o 

trabalho e também reclamam das dificuldades para acessar e permanecer no sistema educativo 

até a conclusão da educação básica (Módulo Protagonismo Juvenil, p. 40). 

 Além disso, no cotidiano das instituições públicas, os jovens recebem a oferta de 

conteúdos curriculares formais, sem abertura de espaço para a discussão de situações voltadas 

às experiências de sociabilidade, solidariedade, atividades culturais, formativas e debates 

públicos, que estimulem os hábitos, valores e princípios básicos, necessários para preparar os 

jovens para a cidadania ativa com bases democráticas (Módulo Protagonismo Juvenil, p. 40). 

 Um dos aspectos que preocupam os jovens, conforme abordado no módulo, é a criação 

de políticas públicas que garantam não só o acesso dos jovens à educação técnica e 

profissional, mas também assegurar a sua permanência no sistema educacional (Módulo 

Protagonismo Juvenil, p. 6). 

 Consta do módulo, o texto Os jovens no Brasil: desigualdades multiplicadas e novas 

demandas políticas, de Marília Spósito (2003), com reflexões sobre os resultados da pesquisa 

realizada pela Fundação Perseu Abramo com jovens de nove regiões metropolitanas, 

demonstrando que as principais preocupações dos jovens são o desemprego, seguido pela 

violência e a questão das drogas. Assim, o trabalho é visto pela maioria dos jovens como meio 

para a formação profissional e continuidade da educação escolar e representa a independência 

da família, autonomia e meio de se obter a sociabilidade, lazer, cultura e acesso ao consumo.  

 Em outra parte do módulo, relativa à Convivência Democrática, Ulisses Araújo (2004) 

explica que a escola que conhecemos tem seu grau de responsabilidade no tipo de formação 

que ignora a importância dos conflitos e das relações interpessoais na formação integral dos 

seres humanos. Para o autor, um currículo com base apenas no mundo exterior ao ser humano, 

ou seja, destituído de valores éticos e com limitações e dificuldades espaço temporais no 

trabalho escolar, impede que o sistema educativo forme cidadãos e cidadãs autônomos e 

competentes para lidar eticamente com os seus conflitos pessoais e sociais (Protagonismo 

Juvenil, p.12). 

 Araújo (2004) parte do pressuposto de que usar assembleias escolares para trabalhar e 

discutir a resolução de conflitos, por meio de novos paradigmas, permite ao ser humano partir 

do conhecimento psicológico de si mesmo em relação com as outras pessoas, para encontrar 

as melhores formas de chegar ao conhecimento dos valores e princípios éticos que constituem 
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os fundamentos do coletivo da classe e, desta forma, superar os conflitos e também criar um 

ciclo positivo com base na construção psicológica, social, cultural e moral do próprio cidadão 

(Protagonismo Juvenil, p.13). 

 Desta forma, Araújo (2004) propõe que a escola e a sala de aula sejam um espaço 

privilegiado para o funcionamento de assembleias porque trata-se de um espaço público onde 

as pessoas convivem boa parte do dia, compartilhando valores crenças, desejos, histórias e 

culturas diferentes. As pessoas devem procurar este espaço escolar para o desenvolvimento 

das capacidades dialógicas e dos valores de não violência, respeito, justiça, democracia, 

solidariedade, em vez de tentar homogeneizar e somente eliminar as diferenças e os conflitos 

entre os estudantes (Protagonismo Juvenil, p.14). 

 

2.7 Módulo de Inclusão e Exclusão Social 

 O módulo de Inclusão e Exclusão Social surgiu a partir da reformulação do Programa 

Ética e Cidadania, em 2007, com objetivo de mudar a escola que possui um perfil excludente, 

ou seja, que é produtora de exclusão social e resistente à diversidade, capaz de categorizar as 

pessoas por suas diferenças sociais, econômicas, psíquicas, físicas, culturais, religiosas, 

raciais, ideológicas e de gênero, para uma escola que seja constituída de plena inclusão 

educacional (Módulo de Inclusão e Exclusão Social, p. 6). 

O módulo propõe mudanças que a escola deve assumir para o paradigma de ética, 

cidadania e democracia que caracteriza os movimentos inclusivos. Neste aspecto, este módulo 

direciona o foco para a mudança da escola e não dos alunos e das alunas (Inclusão e Exclusão 

Social, p. 6). 

 De acordo com o módulo, se o primeiro passo no processo de democratização 

consistiu no acesso, o segundo passo situa-se na conquista de mais qualidade para a educação, 

permitindo consolidar a igualdade de oportunidades para todas as pessoas (Módulo de 

Inclusão e Exclusão Social, p. 7). 

 O material utilizado pelo módulo foca a inclusão social e também o seu reverso, a 

exclusão social, com a intenção de fornecer bases conceituais e metodológicas aos 

profissionais da educação e demais participantes do Fórum Escolar de Ética e Cidadania, 
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visando a criação e o desenvolvimento de projetos acadêmicos voltados para a pluralidade e 

complexidade da vida social, cultural e natural (Módulo de Inclusão e Exclusão Social, p. 7).  

 Parte do material utilizado consiste de trechos do livro Inclusão Escolar: O que é? Por 

quê? Como fazer? de Maria Teresa Eglér Mantoan (2003). O texto foca o paradigma da 

inclusão para sustentar a necessidade de mudança na organização da instituição escolar a fim 

de que se aceite e passe a aplicar o pleno acolhimento das diferenças.  

 Quando aborda a questão: “Inclusão escolar: o que é?” A autora trata da “crise de 

paradigmas” que volta e meia acomete a sociedade. Quando ela surge, há sempre algum 

pioneiro de prontidão, caracterizado pela sensibilidade em perceber o novo e a necessidade de 

adotá-lo para não sucumbir à degradação e vicissitudes da vida (Módulo de Inclusão e 

Exclusão Social, p.11). Esses períodos de mudanças são muito difíceis porque geram 

incertezas sobre o porvir, mas geram também muita liberdade e ousadia para buscar melhores 

alternativas e novas formas de conhecimento (Módulo de Inclusão e Exclusão Social, p 12). 

 Assim, o texto defende que a escola atual passa por uma “crise de paradigmas”, 

porque está abandonando as antigas concepções baseadas no formalismo da racionalidade e 

das burocracias fragmentadas por modalidades de ensino, grades curriculares e tipos de 

serviço. A inclusão possui o mérito de superar essas formalidades e burocracias da estrutura 

organizacional e abre caminho para a escola realizar a sua ação formadora em benefício de 

toda a sociedade (Módulo de Inclusão e Exclusão Social, p. 12).  

 Mantoan, corroborada por Santos (1995) que alerta para a necessidade de uma 

abertura do paradigma atual de uma comunidade científica concentrada em um modelo de 

cientificidade e epistemologia, em relação à aceitação do conhecimento vulgar e do senso 

comum, que são contestados em todos os níveis de ensino e de produção de conhecimento. 

Segundo a autora, a exclusão escolar ocorre justamente quando está em evidência a 

ignorância do aprendiz diante dos padrões de cientificidade no âmbito escolar. A exclusão é 

perversa porque exclui aqueles que ignoram o conhecimento que ela valoriza e mata o diálogo 

quando não se abre aos novos conhecimentos. 

 Mantoan chama a atenção para a fragmentação do ensino a partir de sistemas escolares 

baseados em um pensamento que recorta a realidade, causando a clivagem dos alunos entre 

normais e deficientes, as modalidades de ensino em regular e especial e transforma os mestres 

em especialistas nesta ou naquela manifestação das diferenças (Módulo de Inclusão e 
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Exclusão Social, p. 13). Dessa forma, propõe a substituição das categorizações e das 

oposições excludentes da forma iguais x diferentes pela articulação, flexibilidade e 

interdependência entre os pares. 

 Quando levanta a questão de “Inclusão escolar: por quê?”, Mantoan justifica que a 

escola fracassa quando grande parte de seus alunos abandonam as salas de aula devido à 

marginalização, privações e constante baixa autoestima causados pela exclusão escolar e 

social, pois são também vitimados em seus lares e comunidades. Assim, a autora explica que 

as soluções geradas para resolver o problema recaem no mesmo erro de eximir-se de 

responsabilidades e jogar o peso do fracasso no aluno (Módulo de Inclusão e Exclusão Social, 

p. 14). 

  O problema, levantado pela autora, consiste em efetuar uma análise sobre “o que” e 

“como” a escola ensina, ou seja, efetuar uma auto-análise sobre os problemas do universo 

escolar, de maneira que os alunos não sejam responsabilizados pela repetência, evasão, 

discriminação, exclusão e tantos outros fatos negativos. Mantoan vai além do simples 

diagnóstico do problema da exclusão e analisa as questões alvo das iniciativas inclusivas que 

pretendem “revitalizar” a educação escolar mediante ações éticas conservadoras (Módulo de 

Inclusão e Exclusão Social, p. 14). Geralmente essas ações baseiam-se em orientações que 

vêem da compreensão errônea de que as diferenças são fixas e definitivamente estabelecidas 

e, devido a isso, as pessoas ditas normais devem procurar respeitosamente tolerá-las, visto que 

devido às deficiências pensa-se que os diferentes são incapazes de evoluir.  

A ética que se defende, segundo a autora, é a que defende a luta pela inclusão escolar 

em uma oposição ao conservadorismo, de modo que as ações educativas tenham o convívio 

com as diferenças e a aprendizagem através das experiências com base nas inter-relações 

como os eixos para a formação do aluno (Módulo de Inclusão e Exclusão Social, p. 15). 

 Em suma, a autora complementa que é preciso reconhecer as diferentes culturas, a 

pluralidade das manifestações intelectuais, sociais e afetivas, construir uma nova ética escolar 

sustentada por uma consciência individual, social e ao mesmo tempo cósmica. Nesse aspecto, 

fica mais evidente a distinção entre a proposta de inclusão na escola, conforme visto no 

módulo da inclusão social, como um primeiro passo do processo de inclusão educacional, 

quando confrontado com a proposta do módulo de Inclusão e Exclusão Social que identifica a 

questão da identidade x diferença com uma proposta mais abrangente de inclusão dentro do 
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ambiente escolar, que visa acima de tudo eliminar todo tipo de exclusão social e reconhecer 

que “nem todas as diferenças necessariamente inferiorizam as pessoas. Há diferenças e 

igualdades – nem tudo deve ser igual, assim como nem tudo deve ser diferente” (Módulo de 

Inclusão e Exclusão Social, p. 16). 

 O módulo trata também da questão da violência e seus efeitos para a convivência 

democrática escolar, a partir da reflexão de Flávia Schilling (2004), autora de “A sociedade da 

insegurança e a violência na escola”. Para a autora, há a manifestação da face violenta da 

sociedade, com sua violência estrutural e preconceitos de toda ordem, que terminam em 

respostas violentas, porém existe um esforço para transformar essas questões de seus aspectos 

de vida privada ou secreta para questões políticas ou públicas (Módulo de Inclusão e Exclusão 

Social, p. 6). 

 Para Schilling (2004), a violência é multidimensional porque extrapola os limites 

familiares – onde vitima a mulher, a criança, o idoso – para depois se manifestar na forma de 

violências sociais, tais como o desemprego, a fome, a injustiça, a violência escolar, a 

violência prisional e vai além com exemplos como o da violência da corrupção, do 

preconceito, do racismo, da discriminação, dos crimes do ódio, da violência da criminalidade, 

enfim, são muitas as dimensões por onde se manifesta a violência. 

  O módulo contém um texto do Projeto de Observatórios de Direitos Humanos – Fase 

II, “Os jovens, a escola e os Direitos Humanos”, que trata-se da inclusão social através do uso 

do espaço escolar como alternativa para as comunidades mais carentes, que em sua maioria, 

não dispõem de espaços para cultura e lazer, mas a escola é dotada de infra-estrutura capaz de 

proporcionar atividades culturais e de lazer, fora dos períodos regulares de aulas. O texto 

descreve a vida real por meio de vários depoimentos de moradores de regiões carentes que 

não dispõem de nenhuma infra-estrutura de cultura e lazer próxima de suas residências.  

Finalmente, o fato de ter sido incluído um módulo voltado para a inclusão e exclusão 

social, quando se sabe que desde a primeira edição do Programa, já existia um módulo sobre a 

inclusão social, nos leva a questionar o porquê desta reformulação ocorrida em 2007. A 

análise dessa inserção, sob o aspecto da política educacional, leva a duas situações distintas: 

primeiramente, durante a adoção do módulo da inclusão social visava-se, prioritariamente, a 

inclusão social dos jovens que estavam afastados das escolas, devidos a situações limite como 

da necessidade de trabalhar ou devido às condições de exclusão social. A segunda, 
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relacionada ao módulo de Inclusão e Exclusão Social, se refere à questão de combater as 

causas que levam a evasão escolar, quais sejam: as discriminações, preconceitos e 

categorizações que ocorrem no âmbito da sala de aula, no sentido de se aceitar as diferenças 

existentes entre os alunos e alunas, nas instituições escolares.  
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3. O CICLO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADO AO PROGR AMA 
ÉTICA E CIDADANIA 

 Como visto anteriormente, as etapas ou fases mais comumente usadas para a análise 

de políticas públicas, são definição da agenda, formulação, implementação e avaliação. 

Além disso, no estudo dos ciclos de políticas, destacam-se várias etapas 

complementares do processo de formação da política pública, tais como, levantamento do 

problema, coleta de documentos, desenho da política, consulta aos grupos interessados 

(stakeholders), além de outras sub-etapas, igualmente importantes para a fase de elaboração 

da política. São essas fases principais, complementadas quando necessário pelas sub-etapas, 

que servirão de base para a análise que se busca fazer do Programa Ética e Cidadania neste 

estudo. 

3.1 Antecedentes do Programa Ética e Cidadania: o Programa Paz nas Escolas 

O Programa Paz nas Escolas (2000-2002), foi o modelo que serviu de base para a 

elaboração do Programa Ética e Cidadania. As ações fundamentais do Paz nas Escolas, 

implementado pelo Ministério da Justiça, contemplavam a criação de cursos de formação para 

educadores e policiais para lidar com o tema de violência nas escolas, a capacitação de 

policiais para enfrentamento da violência nas escolas e, ainda, apoiar as organizações de 

jovens no fortalecimento de grêmios estudantis.  

Os principais resultados do Paz nas Escolas ainda podem ser visualizados no antigo 

sítio do programa (http://www.abrasil.gov.br/). Entre eles se destacam a capacitação de 

aproximadamente 5.500 professores para a implementação do tema “Ética e Cidadania no 

ensino”, em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação, conforme os Parâmetros 

Curriculares Nacionais; palestras promovidas por entidades não governamentais de 

sensibilização para cerca de três mil policiais que atuavam na segurança de unidades 

escolares; a criação de mais de 100 grêmios estudantis para incentivar a participação dos 

jovens na ação direta contra a violência; além do lançamento do audiovisual Geração da Paz, 

direcionado para a formação dos docentes sobre os temas e situações de violência entre os 

jovens. 

Além desses resultados, o sítio do Programa também traz dados relevantes sobre sua 

configuração como uma política pública, a exemplo do valor da PPA, que no período 2000-

2003 foi de R$ 10,6 milhões, além de um link que direcionava qualquer interessado a contatar 
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a direção do Programa Paz nas Escolas. Com a reestruturação do Poder Executivo e a 

transferência da SEDH do Ministério da Justiça para a estrutura da Presidência da República, 

a partir da promulgação da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, o Programa Paz nas 

Escolas foi suspenso.  

 

3.2 A formação de agenda (agenda setting) do Programa Ética e Cidadania 

Para a Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDB - Lei nº 9.394/96), a formação do 

ser humano envolve o processo de seu desenvolvimento desde a vida familiar, a convivência 

social, a vida laboral; ou seja, consiste na realização dos princípios da ética e da cidadania, 

como meios de efetivação de sua completude. 

Conforme o artigo 22, a Educação Básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

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

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. E, entre os principais objetivos 

para a etapa do Ensino Médio, com duração mínima de três anos, estabelece o seguinte (LDB, 

Art. 35, II e III): 

II- a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

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

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III– o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. (grifo 

nosso) 

Com base nesses preceitos legais, a formação de agenda do programa Ética e 

Cidadania remete ao reconhecimento do problema de uma certa carência de valores éticos que 

levem ao respeito mútuo, e à harmonia na convivência social em ambientes escolares e 

também fora deles, como são testemunho os índices de violência juvenil. Neste aspecto, 

cumpre recordar a aprovação do Decreto-Lei nº 869, de 1969, que ao instituir a disciplina 

Educação Moral e Cívica, durante o período de exceção no país, gerou repercussões na área 

educacional que levaram à descontinuidade na formação pedagógica dos docentes e dos 

jovens educandos, provocando a suspensão das discussões democráticas, conforme explica 
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Jamil Cury (PUC/MG, 2008), na apresentação da obra Escolas do legislativo, Escolas de 

Democracia: 

O silenciamento da política em bases democráticas, a censura ao espírito de 
crítica, a impossibilidade de uma socialização no eixo da cidadania 
produziram um vácuo geracional e induziram muitos dos nossos jovens a 
substituir a política pelo consumo, a vida societária pela vertente do 
indivíduo possessivo. Desse vácuo, pode-se apontar a emergência de uma 
espécie de degeneração da vida política que atingiu parte de nossa história 
política atual (Cury apud Mota, 2008, p.10).  

Também é relevante, ainda que aparentemente não levada em conta pelos 

formuladores do Programa, a preocupação que a sociedade manifesta sobre o tema por meio 

do Legislativo. Nesse sentido, conforme se pode ver no quadro abaixo, durante o período de 

1991 a 2010, foram apresentadas 36 proposições parlamentares com o objetivo de estabelecer 

ou restabelecer o ensino de ética e cidadania para as crianças e jovens do Brasil.  

Quadro: Projetos de Lei com dispositivos sobre a promoção da ética e cidadania na 

educação, em tramitação na Câmara dos Deputados 

Proposição Ementa Autor Partido UF Apresentação Apreciação Situação na CD 

PL 
1131/1999 

Projeto de lei que dispõe sobre a 
inclusão obrigatória da disciplina 
Ética e Cidadania nos currículos 

escolares dos estabelecimentos de 
ensino fundamental e médio, das 
redes pública e privada em todo 

País. 

VICTOR PIRES 
FRANCO NETO 

PFL  PA 9/6/1999 . MESA - Arquivada 

PL 
3379/2000 

Acrescenta parágrafo ao art. 26 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que "Estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional". 
 

Explicação: Obriga a inclusão das 
disciplinas, ética, moral e civismo, 

no currículo do ensino 
fundamental, indo além do 

tratamento dado a esses temas nas 
diretrizes e nos parâmetros 

curriculares nacionais, por conta 
dos chamados temas transversais. 

Chico Sardelli PFL  SP 29/6/2000 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

MESA - Aguardando 
Deliberação de Recurso 

PL 
3857/2000 

Dispõe sobre a inclusão do ensino 
de Ética e Cidadania nos currículos 

escolares. 

Fernando Zuppo PDT  SP 29/11/2000 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

MESA - Aguardando 
Deliberação de Recurso 

PL 
2781/2003 

Dispõe sobre a inclusão da 
disciplina "Introdução à 

Cidadania", no currículo do ensino 
fundamental, sendo obrigatória nos 

Sistemas Federal, Estadual e 
Municipal e dá outras providências. 

Carlos Sampaio PSDB  SP 15/12/2003 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

- 

PL 
7425/2006 

Acrescenta e altera dispositivos na 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, para incluir no ensino 
fundamental e médio, e nos cursos 

Senado Federal - 
Pedro Simon 

PMDB  RS 16/8/2006 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

MESA - Arquivada 
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de formação de professores da 
educação básica, componente 

curricular dedicado ao 
desenvolvimento de valores éticos 

e de cidadania. 

24 II 

PL 998/2007 Determina a inclusão da disciplina 
Cidadania na grade curricular do 

ensino básico e da disciplina Ética 
na grade curricular do ensino 

superior e dá outras providências. 

Sabino Castelo 
Branco 

PTB  AM 9/5/2007 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

ARQUIVO - Arquivada 

PL 
3993/2008 

Altera dispositivos da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996 - Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, para incluir no ensino 

fundamental componente curricular 
dedicado ao desenvolvimento dos 

valores éticos e de cidadania. 

Humberto Souto PPS  MG 3/9/2008 Proposição Sujeita 
à Apreciação do 

Plenário 

CFT - Tramitando em 
Conjunto 

 

Proposição Ementa Autor Partido UF Apresentação Apreciação Situação na CD 

PL 400/1995 ESTABELECE A 
PARTICIPAÇÃO DAS 

EMPRESAS 
CONCESSIONARIAS E 
PERMISSIONARIAS DE 

SERVIÇOS PUBLICOS NA 
PROMOÇÃO E INCENTIVO A 
EDUCAÇÃO, AS POLITICAS 
QUE VISEM A REDUÇÃO DO 
RISCO DE DOENÇAS E NOS 

PROGRAMAS DE 
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS 

E DE MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES HABITACIONAIS 
E DE SANEAMENTO BASICO E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS. - 

PODER CONCLUSIVO DAS 
COMISSÕES - ARTIGO 24, 

INCISO II. 

ALEXANDRE 
SANTOS 

PSDB  RJ 2/5/1995 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

- 

 

 

Proposição Ementa Autor Partido UF Apresentação Apreciacao Situação na CD 

EMO 5/2006 
CLP 

Apoio à qualificação de 
profissionais da educação em 
educação para diversidade e 

cidadania - nacional", do 
Ministério da Educação. 

Comissão de 
Legislação 

Participativa 

- - 22/11/2006 . CLP - Arquivada 

PL 
1352/1988 

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO 
DA DISCIPLINA, 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL, NOS CURRICULOS DE 

PRIMEIRO E SEGUNDO 
GRAUS. 

JOSE YUNES PMDB  SP 9/12/1988 Proposição Sujeita 
à Apreciação do 

Plenário 

- 

PL 
1750/1991 

DISPÕE SOBRE O FOMENTO A 
CIDADANIA ATRAVES DE 

MEDIDAS QUE REALCEM OS 
VALORES DA 

NACIONALIDADE E O 
CIDADÃO. 

 
Explicação: BLOCO. 

COSTA 
FERREIRA 

PFL  MA 13/11/1991 Proposição Sujeita 
à Apreciação do 

Plenário 

MESA - Arquivada 
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PL 
2310/1991 

REVOGA O DECRETO-LEI 869, 
DE 12 DE SETEMBRO DE 1969, 

E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

 
Explicação: QUE DISPÕE SOBRE 
O ENSINO OBRIGATORIO DE 

EDUCAÇÃO MORAL E CIVICA, 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL E 
POLITICA BRASILEIRA E 

ESTUDO DOS PROBLEMAS 
BRASILEIROS). - PODER 

CONCLUSIVO DAS 
COMISSÕES - ARTIGO 24, 

INCISO II. 

JORIO DE 
BARROS 

PMDB  ES 27/11/1991 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

- 

 

Proposição 

 

Ementa 

 

Autor 

 

Partido 

 

UF 

 

Apresentação 

 

Apreciação 

 

Situação na CD 

PL 
3756/1993 

DISPÕE SOBRE A EDUCAÇÃO 
PARA O TRABALHO E PARA A 

CIDADANIA. - PODER 
CONCLUSIVO DAS 

COMISSÕES - ARTIGO 24, 
INCISO II. 

BENEDITA DA 
SILVA 

PT  RJ 30/6/1993 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

- 

PL 
2973/1997 

Altera a redação dos artigos 
segundo e terceiro da Lei 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 
 

Explicação: Estabelece os 
princípios e fins da educação 

nacional. 

RICARDO 
GOMYDE 

PCDOB  PR 10/4/1997 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

- 

PL 
3783/1997 

Estabelece a obrigatoriedade da 
inclusão no currículo escolar de 

primeiro e segundo graus da rede 
pública e privada da disciplina de 

educação em saúde para a 
cidadania. 

Inácio Arruda PCDOB  CE 28/10/1997 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

MESA - Arquivada 

PL 
3844/1997 

Dispõe sobre educação em direitos 
humanos e institui a política 

nacional de educação em direitos 
humanos para o ensino 
fundamental e médio. 

José Aníbal PSDB  SP 12/11/1997 Proposição Sujeita 
à Apreciação do 

Plenário 

MESA - Aguardando 
Deliberação de Recurso 

PL 
4690/1998 

Dispõe sobre a qualificação de 
pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, como 
Organizações da Sociedade Civil 

de Caráter Público, institui e 
disciplina o Termo de Parceria, e 

dá outras providências. 

Poder Executivo - - 28/7/1998 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

Tranformada no(a) Lei 
Ordinária 9790/1999 

PL 
3379/2000 

Acrescenta parágrafo ao art. 26 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que "Estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional". 
 

Explicação: Obriga a inclusão das 
disciplinas, ética, moral e civismo, 

no currículo do ensino 
fundamental, indo além do 

tratamento dado a esses temas nas 
diretrizes e nos parâmetros 

curriculares nacionais, por conta 
dos chamados temas transversais. 

Chico Sardelli PFL  SP 29/6/2000 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

MESA - Aguardando 
Deliberação de Recurso 

PL 
3857/2000 

Dispõe sobre a inclusão do ensino 
de Ética e Cidadania nos currículos 

escolares. 

Fernando Zuppo PDT  SP 29/11/2000 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

MESA - Aguardando 
Deliberação de Recurso 
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24 II 

PL 
4472/2001 

Dispõe sobre os valores de 
exaltação à Pátria por meio dos 

Símbolos Nacionais. 

Costa Ferreira PFL  MA 9/4/2001 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

MESA - Arquivada 

PL 
5246/2001 

Dispõe sobre a inclusão da questão 
da "violência contra a mulher" 

como parte dos temas transversais 
integrantes dos parâmetros 

curriculares nacionais. 
NOVA EMENTA: Insere na Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

o art. 27-A, para indicar um 
conjunto de temas transversais que 

devem ser contemplados nos 
currículos plenos do ensino 

fundamental e médio. 

Bispo Rodrigues PL  RJ 29/8/2001 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

CCJC - Pronta para 
Pauta 

PL 
5668/2001 

Dispõe sobre a introdução de temas 
relacionados à responsabilidade 

social das empresas e à cidadania 
corporativa nos currículos de 

educação superior. 

Laura Carneiro PFL  RJ 6/11/2001 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

MESA - Arquivada 

PL 
6200/2002 

Estabelece a educação para o 
trabalho e para a cidadania. 

 
Explicação: Obriga as escolas 
públicas oferecerem curso de 

alfabetização de adulto e ensino 
fundamental e médio para 

estudante trabalhador. 

José Carlos 
Coutinho 

- RJ 5/3/2002 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

ARQUIVO - Arquivada 

PL 
5544/2005 

Inclui a disciplina "Segurança 
Pública" no currículo do ensino 

fundamental do Brasil.  
 
 
 

Explicação: Altera a Lei nº 9.394, 
de 1996. 

Capitão Wayne PSDB  GO 30/6/2005 . MESA - Devolvida ao 
Autor 

PL 
5763/2005 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, "estabelece as 

diretrizes e bases da educação 
nacional, para instituir o Programa 

de Educação para a Cidadania - 
PEC. 

Kátia Abreu PFL  TO 17/8/2005 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

MESA - Arquivada 

PL 
6755/2006 

Dispõe sobre a introdução de temas 
relacionados à responsabilidade 

social das empresas e à cidadania 
corporativa nos currículos de 

educação superior. 

Laura Carneiro PFL  RJ 16/3/2006 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

MESA - Arquivada 

PL 
7425/2006 

Acrescenta e altera dispositivos na 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, para incluir no ensino 
fundamental e médio, e nos cursos 

de formação de professores da 
educação básica, componente 

curricular dedicado ao 
desenvolvimento de valores éticos 

e de cidadania. 

Senado Federal - 
Pedro Simon 

PMDB  RS 16/8/2006 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

MESA - Arquivada 

PL 998/2007 Determina a inclusão da disciplina 
Cidadania na grade curricular do 

ensino básico e da disciplina Ética 
na grade curricular do ensino 

superior e dá outras providências. 

Sabino Castelo 
Branco 

PTB  AM 9/5/2007 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

ARQUIVO - Arquivada 
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PL 
3993/2008 

Altera dispositivos da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996 - Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, para incluir no ensino 

fundamental componente curricular 
dedicado ao desenvolvimento dos 

valores éticos e de cidadania. 

Humberto Souto PPS  MG 3/9/2008 Proposição Sujeita 
à Apreciação do 

Plenário 

CFT - Tramitando em 
Conjunto 

PL 
5346/2009 

Dispõe sobre a criação da profissão 
de educador e educadora social e 

dá outras providências. 

Chico Lopes PCdoB  CE 3/6/2009 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

CEC - Pronta para 
Pauta 

PL 
5772/2009 

Altera a Lei nº 9.608, de 18 de 
fevereiro de 1998, para ampliar o 

universo de objetivos institucionais 
enquadráveis como serviço 

voluntário e para fazer constar no 
termo de adesão as 

responsabilidades das partes. 

Rodrigo de Castro PSDB  MG 12/8/2009 Proposição Sujeita 
à Apreciação 

Conclusiva pelas 
Comissões - Art. 

24 II 

CSSF - Pronta para 
Pauta 

PL 
6346/2009 

Acrescenta dispositivos à Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
para instituir o Programa Nacional 
de Orientação e Encaminhamento 
para Pessoas com Deficiência - 

PRONED. 

José C. Stangarlini PSDB  SP 5/11/2009 Proposição Sujeita 
à Apreciação do 

Plenário 

PLEN - Tramitando em 
Conjunto 

PL 
6805/2010 

Reconhece como de Especial 
Interesse Social as Empresas de 

locação de computadores ou múlti 
propósitos em tecnologia da 

informação também denominadas 
Centros de Inclusão Digital, CID''s, 

definindo a prestação de seus 
serviços, disciplinando suas 

atividades e estabelecendo ainda 
tratamento específico na 

Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas, Fiscal, 

além de classificá-las como 
unidades produtivas da área de 
cultura e educação, e dá outras 

providências. 

 

Julio Semeghini PSDB  SP 10/2/2010 Proposição Sujeita 
à Apreciação do 

Plenário 

PL436104 - Tramitando 
em Conjunto 

PL 
7113/2010 => 

SUG 
191/2009 

CLP 

Acrescenta inciso V ao artigo 35 da 
Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional. 
 

Explicação: Inclui como objetivo 
do ensino médio a educação para a 

formação da cidadania plena. 

Comissão de 
Legislação 

Participativa 

- - 13/4/2010 Proposição Sujeita 
à Apreciação do 

Plenário 

CCJC - Aguardando 
Designação de Relator 

PRC 
219/2005 

Institui o Prêmio de 
Responsabilidade Social e o Troféu 
de Responsabilidade Social, e dá 

outras providências.  

Wladimir Costa PMDB  PA 22/3/2005 Proposição Sujeita 
à Apreciação do 

Plenário 

MESA - Arquivada 

SBT 1 
CDEIC => 

PL 
5348/2005 

Institui o Programa de 
Alfabetização e Cidadania na 

Empresa - Pace. 

Dr. Ubiali PSB  SP 11/3/2008 . - 

Fonte: Centro de Documentação e Informação (CEDI) – Câmara dos Deputados. 

Em suma, o Programa Ética e Cidadania tem amparo na legislação para ser criado e 

vem recuperar, ainda que de modo diferenciado, a proposta das antigas aulas de Moral e 
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Cívica, da responsabilidade da escola de empenhar-se também na formação moral de seus 

alunos (Módulo Ética, 2003). 

 

3.3 A formulação do Programa Ética e Cidadania 

No tocante à formulação, que compreende a sub-etapa de elaboração inicial, o 

Programa se restringiu à consultoria especializada da equipe de Ulisses Araújo, não 

realizando, de forma plena, a importante etapa de consulta envolvendo todos os grupos 

interessados (Stakeholders), pois não foi debatido por meio de Audiências Públicas realizadas 

no Congresso Nacional, com ampla participação de representantes das escolas, das Secretarias 

de Educação e demais interessados junto à Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados. 

Pretende-se, com isso, ampliar a aplicação do conceito de participação democrática na 

formulação de políticas educacionais, tendo em vista buscar a articulação, interação e plena 

participação de todos os segmentos sociais, pois, por princípio, as políticas educacionais 

devem ser discutidas amplamente, principalmente devido ao aspecto complexo e controverso 

do universo escolar, secundado pela diversidade e o multiculturalismo próprios de nossa 

sociedade e não para desmerecer o excelente trabalho realizado pela equipe do Professor 

Ulisses Araújo em relação ao Programa Ética e Cidadania.  

 

3.4 A Capacidade da Secretaria de Direitos Humanos – SDH/PR e do Ministério da 

Educação – MEC na coesão de interesses entre os atores das políticas públicas 

educacionais 

Cabe aos Ministérios a execução dos programas-ações de governo. Por delegação, os 

Ministérios podem formular as políticas públicas setoriais e exercer o monitoramento dos 

programas-ações setoriais, a exemplo do programa Ética e Cidadania, bem como a sua parcela 

de responsabilização (accountability) pelo andamento das políticas perante a sociedade como 

um todo. 

A Casa Civil, através da Subchefia para Assuntos Jurídicos e por delegação do Chefe 

do Executivo, exerce o poder de implementação dos programas-ações de governo, através da 

abertura de créditos ao Orçamento da União, em favor de ministérios, aos quais cabe executar 
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os programas especificados em lei. Como órgão essencial de assistência e assessoramento 

direto ao titular do Poder Executivo, a Casa Civil se utiliza da urgência urgentíssima como 

meio de determinar o poder de agenda, bem como o poder de veto, na definição das políticas 

públicas. 

Contudo, quando se trata de ação estratégica que envolva a questão dos direitos 

humanos, nos termos do programa Ética e Cidadania, a implementação se dá por solicitação 

da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e a execução pelo Ministério 

da Educação em parceria com as escolas conveniadas ao programa.  

 

3.5 A autonomia da Secretaria de Direitos Humanos – SDH/PR e do Ministério da 

Educação em relação ao Programa Ética e Cidadania 

A Secretaria de Direitos Humanos - SDH/PR, passou a incorporar a estrutura da 

Presidência da República (MP nº103/2003), e assessora a Presidência da República na 

articulação e implementação de políticas públicas e diretrizes voltadas à proteção e promoção 

das questões que envolvam direitos humanos.  

A SDH/PR detém o poder de agenda nas questões e assuntos atinentes aos direitos 

humanos, atuando como órgão essencial de apoio ao Chefe do Poder Executivo. Entre suas 

competências estão, ainda, a promoção dos direitos da cidadania, da criança, do adolescente, 

do idoso e das minorias, à defesa dos direitos a coordenação da Política Nacional de Direitos 

Humanos. 

Para tanto, incentiva iniciativas e projetos destinados à proteção dos direitos humanos, 

em âmbito nacional, inclusive para Organizações Não-Governamentais (Ongs) e exerce 

funções de ouvidora-geral da cidadania, da criança, do adolescente, da pessoa portadora de 

deficiência, do idoso e de outros grupos sociais vulneráveis.  

Atualmente, o Governo Federal possui autonomia constitucional para determinar as 

políticas públicas através do poder autorizativo que detém para contingenciar, alocar e vetar 

quaisquer matérias orçamentárias durante a execução do orçamento geral da União.  

Porém, considerando-se o princípio de autonomia escolar conferida pela Carta 

Constitucional (Art.206, II e III, CF) e LDB (Lei nº 9.394/96 Art. 15), como forma de adaptar 
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as políticas educacionais à ampla diversidade sociocultural de nosso país, existe uma real 

limitação de autonomia, tanto da SDH/PR, como do MEC na implementação integral do 

programa. A autonomia constitucional escolar prevalece na fase de execução do programa 

Ética e Cidadania. 

 

3.6 Atores e instituições envolvidos no Programa 

Os atores políticos relacionados ao Programa Ética e Cidadania são provenientes do 

Estado e da Sociedade, e estão organizados da seguinte forma: 

1. Representante do Estado: o Ministério da Educação e Cultura (MEC), que detém a 

responsabilização pelo gerenciamento dos programas de apoio à execução e 

manutenção do Programa; 

2. Representante do Estado: a Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência 

da República, responsável pela coordenação de políticas voltadas para a defesa dos 

Direitos Humanos; 

3. Representantes do Governo: Os servidores do Ministério da Educação e Cultura, das 

Secretarias Estaduais da Educação, Servidores das Secretarias Municipais da 

Educação, incumbidos de executar a atividade de ligação entre o Ministério e os 

responsáveis pelas atividades fins que são as escolas participantes, por meio dos 

Servidores das Unidades Escolares Públicas; 

4. Representantes das Instituições Acadêmicas: professores e técnicos da Universidade 

Federal de Santa Catarina, UNICAMP e Universidade de São Paulo, contratados 

para prestar consultoria na formulação e/ou reformulação do Programa; 

5. O corpo docente das escolas participantes do Programa, que são os atores-alvo da 

Política de Formação Profissional Continuada proporcionada pelo MEC; 

6. O corpo discente: atores oriundos da sociedade que são os principais beneficiários 

da política; 

7. Os atores oriundos da Sociedade: familiares dos professores, dos estudantes e dos 

funcionários das escolas, da direção e demais participantes dos Fóruns Escolares, 
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tais como os líderes comunitários e representantes da comunidade, como 

comerciantes, moradores e conselheiros de direito da criança e do adolescente, 

incumbidos de participar do Fórum Escolar de Ética e Cidadania em torno da 

discussão das temáticas do Programa. 

 

3.7 A ação estratégica ou desenho (policy design) do programa 

A ação estratégica ou desenho da política (policy design) consiste na criação pelo 

programa Ética e Cidadania dos Fóruns Escolares de Ética e Cidadania nas escolas, nos 

municípios e nos estados, como forma de buscar “instrumentalizar a ação dos profissionais da 

educação envolvidos em sua implementação nas escolas participantes por meio de recursos 

didáticos e materiais pedagógicos adequados” (Brasília, 2003, p. 26). Esses recursos e 

materiais são constituídos não só pelos módulos de ensino, como também por textos, livros, 

recursos audiovisuais como vídeos, cartazes e outras formas de transferência de 

conhecimento.  

O programa pretende adaptar os Fóruns Escolares à realidade cultural de cada 

comunidade, visando a participação ampla e representativa, de forma que contenha 

representantes dos segmentos da comunidade, tais como: estudantes, profissionais da 

educação, dirigentes, pais, lideranças comunitárias, associações e assembleias de pais ou de 

bairros, colegiados e conselhos tutelares. 

Atualmente, decorridos seis anos de seu agendamento e implementação, o programa 

Ética e Cidadania encontra-se em reformulação pelo Governo Federal, estando, portanto, em 

consonância com a fase de reavaliação ou de correção da ação, conforme o processo do ciclo 

das políticas públicas. 
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3.8 A classificação da política conforme a Tipologia de Lowi 

Conforme explicado no capítulo de políticas públicas, a Tipologia de Lowi, criada por 

Theodore J. Lowi (1972), consiste na classificação dos tipos de políticas de acordo com as 

suas características: distributivas, redistributivas, regulatórias e constitutivas (Frey, 2000). 

De acordo com essa metodologia, o Ética e Cidadania caracteriza-se como política 

distributiva de nível 1, ou seja, com poder de coerção muito baixo, por parte das entidades 

gestoras do Governo Federal. Segundo essa classificação do Programa Ética e Cidadania, 

verifica-se uma possibilidade muito fraca ou remota de poder de sanção que não afeta a sua 

aplicabilidade sobre a conduta dos profissionais da educação, devido à autonomia 

constitucional das unidades escolares. Trata-se de política Distributiva de nível 1, porque a 

política implementada não é impositiva, está apenas à disposição das unidades escolares 

interessadas. Ainda no contexto da Tipologia de Lowi, a autonomia das unidades escolares 

conveniadas ao Programa Ética e Cidadania configuram-no, também, como política 

Constitutiva de nível 5, pois, possui as características de uma política direcionada ao aspecto 

mais geral dentro do ambiente de conduta: as unidades escolares. Ou seja, em relação ao alvo 

da coerção, a política está totalmente submetida às determinações legais referentes à 

autonomia escolar. Dessa forma, embora a política se caracterize por uma coercibilidade 

muito baixa, ela deve sujeitar-se à determinação expressa na Carta Constitucional (Art. 206, 

Incisos II-III, CF) e (LDB, Lei nº 9.394/96, Art.15), sobre a autonomia escolar. Nesse 

aspecto, a norma constitucional é que prevalece sobre as regras expressas pela política e não o 

contrário, daí configurar-se o Programa Ética e Cidadania, como uma política Distributiva e 

também Constitutiva, segundo a classificação da Tipologia de Lowi. 

 

3.9 Avaliação do Programa Ética e Cidadania 

A efetividade das ações implementadas pelo Programa Ética e Cidadania pôde ser 

verificada por meio de uma análise da micro política, a partir de um trabalho empírico 

disponível sobre o Programa, realizado no Centro de Ensino Médio Stella dos Cherubins 

Guimarães Troís, de Planaltina-DF, por Cláudia Regina A. do Nascimento (2008). 

A análise da micro política, no caso, em uma escola localizada na periferia da Capital 

Federal, é possível porque a escola representa um microcosmo da sociedade. A escola é 
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caracterizada pela diversidade, pela pluralidade de ideias e opiniões e pelo multiculturalismo 

que a torna uma representação da sociedade da qual faz parte. 

Segundo Nascimento (2008), o Fórum Escolar de Ética e Cidadania ficou restrito a 

uma disciplina no currículo escolar daquela instituição de ensino. Considerando-se que o 

Fórum Escolar constitui a base fundamental para o funcionamento do Programa, a efetividade 

da política fica comprometida, se não houver a instalação oficial do Fórum Escolar, conforme 

verificado no Módulo de Apresentação do Programa:  

A base deste Programa é a organização e o funcionamento em cada escola 
participante do Fórum Escolar de Ética e Cidadania. (...) sugerimos que dele 
participem representantes de professores, de estudantes, de servidores, da 
direção e das famílias da comunidade. De acordo com a realidade da escola, 
podem ser convidados líderes comunitários e representantes da comunidade, 
como comerciantes, moradores e conselheiros de direitos da criança e do 
adolescente (Módulo de Apresentação, p. 25).  

O Fórum Escolar é um aspecto determinante do Programa porque representa a 

oportunidade de reunir os representantes dos diversos grupos para a discussão das temáticas 

sugeridas pelo programa: Ética, Convivência Democrática, Direitos Humanos e Inclusão 

Social, além de Protagonismo Juvenil e Inclusão e Exclusão Social. Outro aspecto relacionado 

a isso é que a participação oficial no Programa tem como primeiro procedimento por parte da 

escola, a criação formal do Fórum Escolar de Ética e Cidadania, que se torna a entidade 

responsável pela organização e o funcionamento do Programa na Comunidade. 

A transformação do Fórum em uma disciplina do currículo escolar impede a 

participação dos representantes dos demais grupos sociais ligados à escola, além dos que 

atuam dentro da unidade escolar. Tanto a eficácia, como a eficiência do Programa ficam 

comprometidas por dois motivos: em primeiro quando não se cumpre o objetivo de criar o 

Fórum Escolar de Ética e Cidadania e segundo, quando isso impede a participativa efetiva das 

famílias e da comunidade junto ao Programa. 

A constatação, conforme Nascimento (2008), de que houve a falta de material de 

apoio para a execução do Programa e de que isso representou uma das principais dificuldades 

para a sua execução no âmbito escolar parece ter atrapalhado a plena efetivação do Programa 

Ética e Cidadania.  

Em termos de eficácia, o impacto do Programa pode ser muito maior se for 

transformado de Ação Ministerial em um Programa de Governo, considerando-se, conforme 
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Nascimento (2008), que tinham sido distribuídos materiais para 27 mil escolas públicas de 

educação básica em 2004, e executado o financiamento de 170 projetos em 2006, apenas 120 

escolas estavam conveniadas ao Programa até 2007, e nesse pequeno universo de unidades 

escolares, 75 projetos educacionais foram premiados pelo MEC, de acordo com informação 

obtida por este estudo junto à SECAD/MEC.  

Por outro lado, ainda segundo Nascimento (2008), há aspectos positivos a se 

considerar relativos ao Programa. As questões referentes aos temas em debate que mais se 

destacaram estão relacionadas à vida, à ética e à violência. Em relação à concepção de Ética, 

os principais assuntos debatidos pelos atores envolvidos foram o respeito e a justiça 

(Nascimento, 2008). 

Nos debates relacionados à concepção de Direitos Humanos, os profissionais 

envolvidos destacaram o respeito, a não discriminação, a igualdade e vida com dignidade 

(Nascimento, 2008). 

Na perspectiva dos profissionais entrevistados, os temas de igualdade social e 

participação forma os maiores destaques relacionados ao módulo de Inclusão Social. Em 

relação à categoria de Convivência Democrática, os assuntos principais foram o respeito ao 

próximo e a cidadania participativa. (Nascimento, 2008). 

Todavia, o levantamento das evidências empíricas com base em apenas um Estudo de 

Caso não é suficiente para uma generalização que sirva como padrão de avaliação sobre o 

Programa em todo o país. Trata-se de um indicativo relevante, principalmente ao considerar-

se a proximidade espacial da instituição escolar, porém serve como parâmetro para uma 

avaliação parcial do Programa. 
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CONCLUSÃO 

Pensado em termos de análise de políticas públicas, o Programa Ética e Cidadania 

apresenta-se como um programa que evoluiu do Programa Paz nas Escolas (2000) para 

especializar-se nas temáticas educacionais. Neste aspecto, dispõe de um desenho adequado ao 

propósito a que se propõe desde a sua primeira edição em 2004 e reúne todas as condições 

para ser configurado como um programa de governo. Todavia, a implementação pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) não contemplou devidamente o Ética e Cidadania 

como uma política pública.   

No tocante à fase de formulação, que é antecedida pela sub-etapa da elaboração, o 

Programa se restringiu à consultoria especializada da equipe de Ulisses F. Araújo, não 

realizando a importante etapa de consulta aos grupos interessados (Stakeholders), pois não foi 

debatido no Congresso Nacional, com ampla participação de representantes das escolas, das 

Secretarias de Educação e demais interessados junto à Comissão de Educação e Cultura da 

Câmara dos Deputados e, portanto, prescindiu das condições necessárias para a sua 

implementação com força de lei.  

Dessa maneira, por não terem participado de Audiências Públicas e nem terem sido 

consultados na etapa de elaboração/formulação do Programa, os grupos interessados 

constituídos por educadores, funcionários e educandos, assim como os respectivos familiares 

e representantes da comunidade, tendem a não se posicionar como corresponsáveis na 

execução da política.  

Também a implementação da Ética e Cidadania se deu em detrimento das questões 

atinentes à racionalidade na execução da política pública. Em termos de orçamento, o 

programa, foi definido no âmbito do Plano Interno (PI) do MEC com parâmetros 

orçamentários vinculados ao Programa para a Diversidade e Cidadania. Tal posicionamento, 

resultante da tomada de decisão sobre a política, restringiu a proposta originária do Programa 

Ética e Cidadania, transformando-o de um desenho de programa em uma carta de intenções, 

quase de natureza simbólica. Além disso, o Programa configura-se como uma política de 

baixa coercibilidade, conforme a Tipologia de Lowi, e apresenta-se desprovido de autonomia 

por parte dos órgãos gestores. 

Quanto ao monitoramento, evidencia-se que o Programa Ética e Cidadania não atende 

aos requisitos essenciais para utilizar a denominação de programa (Dec. nº 4.052/2001, Art.2º, 
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§ 1º e Art.3º) e se mostrar visível para o acompanhamento por membros da sociedade civil, do 

Congresso Nacional, bem como do Tribunal de Contas da União. O Site do Programa não 

contém as informações necessárias para o esclarecimento sobre as suas principais metas e os 

resultados obtidos, tais como o total de escolas conveniadas, o total de educadores capacitados 

e o número de Fóruns Escolares e de projetos realizados. Da mesma forma, o Site não contém 

os dados financeiros e orçamentários, como, por exemplo, os dados sobre o PPA 2004-2007 e 

PPA 2008-201, relativos à Ética e Cidadania.  

Nesse sentido, seria desejável que o Programa efetuasse uma ampla, objetiva e 

transparente divulgação dos dados orçamentários e indicadores de resultado, tanto no próprio 

Site do Programa como também em um módulo complementar específico, com a finalidade de 

torná-los disponíveis para a consulta pela sociedade civil.  

Na etapa de avaliação, por força da ausência de dados quantitativos disponíveis para 

consulta, a análise pautou-se pelo aspecto qualitativo, tomando como referência um estudo de 

caso efetuado por Nascimento (2008), no Centro de Ensino Médio Stella dos Cherubins 

Guimarães Troís, localizado na área metropolitana da Capital Federal. Naquela instituição de 

ensino, o Fórum Escolar de Ética e Cidadania foi transformado em uma disciplina do 

currículo escolar, deturpando a finalidade de sua existência. Esse fato é prejudicial para a 

plena eficiência na execução da política, porque a transformação do Fórum Escolar de Ética e 

Cidadania em uma disciplina do currículo escolar não permite a participação efetiva de todos 

os representantes dos demais grupos sociais relacionados com o universo escolar. Além disso, 

outro fator que prejudicou a efetividade da política foi a falta de material de apoio para a 

execução das atividades fins do Programa Ética e Cidadania. Naturalmente, tais aspectos 

precisam ser matizados pelo fato de que o Programa é pragmático em relação ao ideal 

pretendido. Uma vez que é sujeito à autonomia escolar, ele prevê que a sua organização possa 

ocorrer de forma mais simples e adequada à realidade local, caso se tratem de escolas 

menores que não dispunham de profissionais suficientes para a sua implementação. 

Por fim, a reformulação que ora está em curso nessa política educacional enfrenta os 

mesmos problemas que nortearam as primeiras edições do Programa Ética e Cidadania. 

Aparentemente, as mudanças estão sendo feitas sem a participação de outros segmentos 

sociais e atores, a exemplo da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, 

que em parceria com o Conselho Nacional da Educação, realiza o levantamento das demandas 
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educacionais nas grandes regiões do país, para subsidiar os estudos de elaboração do Plano 

Nacional de Educação (PNE). 

Aliás, conforme se apurou em entrevista junto a membros-gestores do Programa, na 

SECAD/MEC, os novos módulos que estão sendo criados pela reformulação, conjugados aos 

eixos e módulos implementados pela Ética e Cidadania, como o de Mídia e Educação e 

Gêneros e Diversidade Sexual, são capazes de atender várias reivindicações constatadas nas 

“Proposições e Recomendações dos Encontros Regionais”, documento de trabalho de “O 

Legislativo e a Sociedade construindo juntos o novo Plano Nacional de Educação”, realizado 

sob a iniciativa da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, em parceria 

com CNC, SESC e SENAC e o Conselho Nacional de Educação (2009).  

Caberia, portanto, ao Programa Ética e Cidadania ser apresentado como uma 

contribuição ou até mesmo ser inserido nas propostas que irão servir de base para a 

elaboração do Plano Nacional da Educação para o decênio 2011-2020. Com isso, não apenas 

supriria todas essas demandas educacionais regionais, como também possibilitaria ao seu 

público-alvo e demais grupos interessados atuar como coparticipantes da reformulação, 

contribuindo com sugestões e críticas na criação dos novos módulos voltados para as questões 

de gênero e diversidade sexual, relações étnico raciais, mídia e educação. 

Considerando-se, portanto, o momento de redefinição da Lei que estabelece as 

Diretrizes e Bases para 2011-2020, a ser aprovada durante o ano de 2011, pode-se afirmar que 

o cenário atual torna-se ideal para a reformulação ou avaliação de impacto do programa Ética 

e Cidadania. Caberá ao próximo governo decidir se essa ação ministerial deve ou não 

continuar. Poder-se-ia, nesse sentido, levantar as seguintes indagações: O futuro governo 

tenderia a manter o Programa Ética e Cidadania, permitindo-se efetuar melhorias para o seu 

aperfeiçoamento? Poderia transformá-lo em uma política pública de fato e de direito? Ou 

poderia usar do argumento sobre possíveis falhas estruturais de sua reformulação para efetuar 

a extinção do programa? As respostas para estas questões são relevantes para se determinar o 

futuro do Programa Ética e Cidadania como uma política pública efetiva no próximo governo. 

Sabe-se que qualquer eventual correção no curso de ação do programa, seja pela 

manutenção, melhoramento e expansão do programa ou pela sua extinção, dependerá da nova 

visão a prevalecer – seja a da visão racional ou política - sobre o processo de reformulação do 

programa Ética e Cidadania.  
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Finalmente, para melhor definição do objetivo do estudo, de propiciar soluções que 

venham a contribuir para incentivar a democracia participativa no Programa Ética e 

Cidadania, o trabalho sugere a adoção de instrumentos eficazes de participação social em sua 

reformulação atual, por meio do uso de consultas públicas e de audiências públicas, com a 

participação da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados (CEC/CD).  

No tocante à transparência da política pública em questão, sugerimos a transformação 

do status de ação ministerial para programa orçamentário de governo, além da implementação 

de mecanismos de prestação de contas mediante a disponibilização dos dados financeiros e 

orçamentários ao Poder Legislativo, bem como a divulgação dos dados relativos à correlação 

entre as metas pretendidas e atingidas em um dos módulos e no Site do Programa Ética e 

Cidadania, como meio de cumprir com a devida responsabilização (accountability) perante a 

sociedade civil.  

Desta forma, este trabalho também sugere que o Programa Ética e Cidadania – 

construindo valores na escola e na sociedade - seja valorizado por meio de uma efetiva 

implementação como política pública, por tudo o que representa para a sociedade brasileira e 

pela importância de seu conteúdo programático voltado para a renovação dos valores 

fundamentais da nossa civilização nas instituições educacionais do nosso país. 
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