PROJETO DE LEI Nº , DE 2010
(Do Sr. Ronaldo Caiado)
Inclui-se o inciso V ao art. 36 da Lei
n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a
obrigatoriedade do ensino de noções
técnicas, não partidárias, de Ciência
Política no ensino médio.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Inclui-se V ao art. 36 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36................................
............................................
V – serão incluídas noções técnicas de Ciência Política como disciplina
obrigatória no ensino médio.

Parágrafo único: As matérias referentes à noções técnicas, não
partidárias, de Ciência Política constam em anexo.

Art. 2° Os sistemas de ensino terão o prazo de três (3) anos para se
adaptar à obrigatoriedade da inclusão de noções técnicas de Ciência Política
como disciplina obrigatória no ensino médio.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publ icação.

JUSTIFICAÇÃO

Em 2008, foi publicada a Lei n° 11.684, que inclui a Filosofia e a
Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio.
Contudo, estas matérias não abarcam algumas noções imprescindíveis para a
compreensão da realidade política brasileira presentes na área de estudo da
Ciência Política. Portanto, aquela decisão legislativa ficou incompleta, pois faltou a
área de conhecimento abrangida pela Ciência Política imprescindível à formação
dos jovens no ensino médio.

O intuito do projeto é agir no sentido do aperfeiçoamento do processo
democrático brasileiro. Com a inclusão das matérias apresentadas no Anexo I
deste, os eleitores estarão mais capacitados para entenderem a realidade política
à sua volta. Atualmente muitos eleitores votam sem saber a atribuição dos cargos
políticos. Muitos brasileiros acreditam que tudo o que acontece no Brasil é fruto do
trabalho de uma única figura política: o Presidente. É importante que o brasileiro
saiba quais as atribuições de um Governador, de um Deputado Federal, pois se
estes o representam, é imprescindível que se saiba em que dimensão da atuação
política eles estão. Assim, o eleitor terá maior noção da realidade em que está
inserido, o que o levaria a um maior discernimento para votar.

Face à relevância da matéria para o processo de aperfeiçoamento do
processo democrático nacional, convido os nobres pares a apoiar esta proposição.
Sala das Sessões, em

de

Deputado Ronaldo Caiado
(DEM / GO)

de 2010.

ANEXO I
Noções técnicas – não partidárias – de Ciência Política

O que é política?
Representação Política
História do voto no Brasil
Quais as atribuições dos cargos políticos. Exemplo: O que faz um Deputado
Federal? Quais as atribuições do Presidente da República?
O que é Executivo, Legislativo, Judiciário e Equilíbrio de Poder.
Os sistemas políticos que existiram no Brasil ao longo de sua história e o sistema
atual.
O que quer dizer República Federativa do Brasil e Pacto Federativo.
História da Administração Pública no Brasil (patrimonialista, burocrática e
gerencial).

