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Educação e Cidadania

CF/88

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda

Constitucional nº 90, de 2015)

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

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

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



Educação e Cidadania

CF/88

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de

ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda

Constitucional nº 53, de 2006)

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei

federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)



Educação e Cidadania

Lei 9394/96 – LDB

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.



Educação e Cidadania

Lei 9394/96 – LDB

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de

ensino;

X - valorização da experiência extra-escolar;

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela

Lei nº 13.632, de 2018)



Educação e Cidadania

PCN: Na sociedade democrática, ao contrário do que ocorre nos

regimes autoritários, o processo educacional não pode ser

instrumento para a imposição, por parte do governo, de um

projeto de sociedade e de nação. Tal projeto deve resultar do

próprio processo democrático, nas suas dimensões mais amplas,

envolvendo a contraposição de diferentes interesses e a

negociação política necessária para encontrar soluções para os

conflitos sociais.



Educação e Cidadania

PCN:

Realidade Brasileira: Não se pode deixar de levar em conta que, na atual realidade brasileira, a

profunda estratificação social e a injusta distribuição de renda têm funcionado como um

entrave para que uma parte considerável da população possa fazer valer os seus direitos e

interesses fundamentais. Cabe ao governo o papel de assegurar que o processo democrático

se desenvolva de modo a que esses entraves diminuam cada vez mais. É papel do Estado

democrático investir na escola, para que ela prepare e instrumentalize crianças e jovens para

o processo democrático, forçando o acesso à educação de qualidade para todos e às

possibilidades de participação social.



Educação e Cidadania

PCN:

Para isso faz-se necessária uma proposta educacional que tenha em vista a qualidade da

formação a ser oferecida a todos os estudantes. O ensino de qualidade que a sociedade

demanda atualmente expressa-se aqui como a possibilidade de o sistema educacional vir a

propor uma prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e

culturais da realidade brasileira, que considere os interesses e as motivações dos alunos e

garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e

participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade

em que vivem.



Educação e Cidadania

PCN:

Para tanto, é necessário que, no processo de ensino e aprendizagem, sejam exploradas: a

aprendizagem de metodologias capazes de priorizar a construção de estratégias de verificação

e comprovação de hipóteses na construção do conhecimento, a construção de argumentação

capaz de controlar os resultados desse processo, o desenvolvimento do espírito crítico capaz

de favorecer a criatividade, a compreensão dos limites e alcances lógicos das explicações

propostas. Além disso, é necessário ter em conta uma dinâmica de ensino que favoreça não

só o descobrimento das potencialidades do trabalho individual, mas também, e sobretudo, do

trabalho coletivo. Isso implica o estímulo à autonomia do sujeito, desenvolvendo o sentimento

de segurança em relação às suas próprias capacidades, interagindo de modo orgânico e

integrado num trabalho de equipe e, portanto, sendo capaz de atuar em níveis de interlocução

mais complexos e diferenciados.



Educação e Cidadania

PCN:

Exercício da Cidadania: O exercício da cidadania exige o acesso de todos à totalidade dos

recursos culturais relevantes para a intervenção e a participação responsável na vida social. O

domínio da língua falada e escrita, os princípios da reflexão matemática, as coordenadas

espaciais e temporais que organizam a percepção do mundo, os princípios da explicação

científica, as condições de fruição da arte e das mensagens estéticas, domínios de saber

tradicionalmente presentes nas diferentes concepções do papel da educação no mundo

democrático, até outras tantas exigências que se impõem no mundo contemporâneo.


