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Laboratório da política e da cidadania:  
experiência da educação política e de 
cidadania no interior do Brasil

Professor da Faculdade de Petrolina, coordenador do Laboratório de Po-
lítica e Cidadania e professor supervisor do PROUNI-PE e PROUPE, é 
formado em Direito, com especialização em Relações Internacionais e é 
aluno do Mestrado em Desenvolvimento da Universidade Federal do Vale 
do São Francisco. Ele é pesquisador do Centro de Estudos Chineses da 
Universidade Nacional de La Plata e do Observatório do Regionalismo da 
UNESP. Ele foi consultor da UNESCO.

Alan Patrick Cavalcante da Silveira 

A cidade de Petrolina, com quase 400.000 habitantes e localizada às 
margens do Rio São Francisco, no interior do Brasil, conta agora com 
um laboratório inovador de política e cidadania. Sob a coordenação 
geral do Professor Alan da Silveira, o laboratório foi fundado este ano 
e desenvolveu atividades com estudantes da universidade pública da 
cidade, Faculdade de Petrolina, assim como importantes ligações in-
ternacionais. 

O laboratório tem 40 alunos, 10 bolsistas e 2 coordenadores temáti-
cos, os professores Isadora Moura e Quezia de Carvalho, e seu obje-
tivo geral é atuar como promotor de estudos, pesquisas e atividades 
interdisciplinares para a educação cidadã e política no Sertão do São 
Francisco. Em 2022, a instituição tem 2 projetos em execução, um de 
educação política e outro de observação das legislaturas municipais 
das cidades da região. 

O Projeto de Educação Política

As últimas pesquisas no Brasil mostraram o que os analistas chamam 
de “amnésia eleitoral”, a maioria da população esqueceu em quem 
votou nas últimas eleições gerais e isso resulta na vida cotidiana dos 
cidadãos. Educar politicamente uma população é fundamental para 
a construção de uma sociedade que se supervisionará aqueles que a 
representam.

O projeto, portanto, é justificado pela necessidade atual de debater e 
pesquisar formas de educação para a cidadania para a região do Sertão 
do São Francisco. A educação política da sociedade é o primeiro passo 
para a politização e conscientização da população, o que pode trazer 
benefícios para a democracia brasileira. Este projeto pode ser definido 
como o processo de transmissão de informações e conhecimentos que 
permitem aos cidadãos compreender seus direitos e deveres e como 
eles devem agir em relação ao seu papel e deveres como cidadãos.

Neste sentido, o projeto começou neste semestre, com a participação 
de todos os membros do laboratório que trabalharão em dois momen-
tos de ação. Em primeiro lugar, eles produzirão livros eletrônicos no 
formato de um caminho de aprendizado e, em segundo lugar, desen-
volverão campanhas digitais para disseminar este conhecimento. 

Em 2022, o Brasil terá um ano eleitoral, e com isso em mente, o labo-
ratório desenvolverá uma série de livretos de educação política sobre 
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vários tópicos e os distribuirá online. Os livretos abordarão tópicos ob-
jetivos que procuram informar a população sobre o papel dos cargos 
que serão eleitos em 2022, como avaliar os candidatos e como comba-
ter informações falsas.
Serão produzidos cinco e-books de educação cidadã, construídos em 
uma linguagem acessível a todos. Os tópicos dos e-books serão cons-
truídos em um formato de caminho de aprendizado e os leitores po-
derão desenvolver conhecimentos que vão desde a compreensão dos 
direitos e deveres dos cidadãos até como eles podem monitorar as 
autoridades públicas.
Após esta construção acadêmica, os estudantes começarão a construir 
campanhas de conscientização sobre o material digitalmente, reunin-
do uma série de vídeos e publicações utilizando o material produzido. 

O impacto de uma ação de educação cidadã em uma população como 
Petrolina é grande, especialmente em um ano eleitoral atípico. O la-
boratório atuará para educar não apenas os jovens estudantes, mas 
também todos aqueles que entram em contato com o conteúdo.

O primeiro ebook tratará da cidadania, fazendo com que o leitor se 
identifique como cidadão, o segundo com as eleições e os direitos e 
deveres do cidadão, os outros três tratarão dos escritórios em disputa 
este ano e terminará educando o cidadão sobre como supervisionar 
seus representantes.

O Brasil hoje tem uma necessidade de construir conhecimento sobre 
cidadania e a importância da democracia.  

Desempenho internacional 

Em uma parceria única e inovadora com a Fundação MBA Maluta na 
República Democrática do Congo, o Laboratório terá parte de seu ma-
terial utilizado no treinamento de jovens vulneráveis em Kinshasa em 
cidadania e português. 

O Laboratório de Políticas e Cidadania produzirá conteúdo sobre ci-
dadania, o papel do cidadão, a importância da democracia etc. em 
seus ebooks. Este conteúdo será traduzido para o francês e Lingala e 
utilizado como parte de programas de treinamento de cidadania para 
jovens vulneráveis em Kinshasa, a capital da RDC. Além disso, parte do 
conteúdo será utilizado como material de treinamento em português. 

É um forte intercâmbio que pode dar bons resultados e impactar 
a vida de centenas de congoleses, fazendo com que a alegria e a 
felicidade em pensar que o conteúdo produzido no Brasil pode ajudar 
na educação democrática dos jovens em outro continente. 

Também neste sentido, a instituição tem um vínculo com a CAOESTE 
e a Transparência Eleitoral da América Latina, o laboratório ganha re-
levância na construção de seus conteúdos na própria região e garante 
um intercâmbio de conhecimento que pode ser acrescentado de forma 
incomparável nos membros e conteúdos produzidos. 

Comentários finais 

O projeto é um dos únicos na região e terá um grande impacto em um 
ano em que a cidadania e a democracia serão de grande valor para 
o Brasil. O encontro de jovens, em sua maioria mulheres, demonstra 
o grande interesse desta parte da população na educação política. A 
parceria com organizações internacionais na África e na América Latina 
demonstra a grandeza do trabalho e sua importância para um mundo 
que se afasta lentamente do esplendor da democracia.

Educar politicamente uma população é ajudar a construir um mundo 
melhor e mais inclusivo, é saber que pouco a pouco estamos mudando 
o mundo porque estamos criando cidadãos fiscais que ajudam a cons-
truir países melhores. 

O Laboratório de Política e Cidadania é, portanto, uma iniciativa de re-
ferência cuja missão é ajudar o Brasil democraticamente, seu trabalho 
está apenas começando e esperamos que não pare em breve.


