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1. Resumo 

O presente projeto de pesquisa busca compreender as diretrizes atuais no 

sistema educacional na construção do cidadão, desde o ensino de base, e, entender 

a importância, verdadeira necessidade de uma educação jurídica como instrumento 

de afirmação da pessoa e da própria dignidade. Procura perceber os problemas que 

envolvem o ensino de base sem uma cultura jurídica, no mínimo popular e buscar 

novos rumos para  que uma educação em direitos humanos sirva como instrumento 

indispensável na formação de um verdadeiro cidadão, consciente dos direitos que a 

lei lhe confere e poder exigir seu cumprimento. Ainda cumpre  observar que a lei, por 

exemplo artigo 3º da antiga LICCB (lei de introdução ao código civil brasileiro – 

Decreto - Lei nº 4.657/1942) e atual LINDB (Lei de Introdução as normas de Direito 

Brasileiro alterada pela Lei 12. 376/2012) espera que todos a conheçam e do seu 

cumprimento nenhum cidadão pode escusar-se. Nesse espectro outra perspectiva 

do trabalho é o de traduzir para a pratica o que a lei previu no papel, com o intuito de 

que o ensino de base calcado em no mínimo direitos humano possa conscientizar e 

efetivamente dar conhecimento ao cidadão realmente conhecer a lei e dela não 

alegar seu desconhecimento. 

 

2. Introdução 

À luz da Constituição Federal  e de leis especificas sobre a educação e 

direitos humanos  buscamos evidenciar os principais direitos e deveres básicos que 

todo cidadão deve ter conhecimento mais refinado desde o início de sua formação 

para que o colapso existente no poder judiciário abarrotado com o excesso de 

demandas, possa, de acordo com uma melhor formação desde o ensino de base, 

diminuir o número de demandas judiciais, principalmente no aspectos de que os 

conflitos também podem ser facilmente resolvidos por meios alternativos de solução 

tais como a mediação, conciliação e arbitragem.  Para tanto  foi necessário 

compreender a legislação educacional, assim como os instrumentos de efetivação 

do que fora previsto pelos legisladores.       

 Nesta pesquisa no primeiro capítulo tratamos da teoria dos direitos os pós e 

os contras desta teoria. Nos segundo capítulo delimitamos essa análise aos  direitos 

humanos e sua relação com o ensino jurídico e por fim no último capítulo a análise 

com estudo de caso prático e resultados das entrevistas. 
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3. Objetivos 

1- Identificar a estrutura atual de ensino básico quanto ao ensinamento de direitos 

humanos  fundamentais; 

2 – Estímulo a um novo pensamento sobre a educação de base; 

3- Analisar uma estrutura educacional com a perspectiva de um ensino voltado à 

formação de um cidadão que venha de uma educação de base construída com 

ensino jurídico;  

4- Avaliar a responsabilidade estatal na formação do cidadão à luz da Constituição; 

5- Trazer elementos para reflexão enquanto informação e formação sobre direitos 

humanos na região com o intuito de obter mudança na atitude em relação a esses 

direitos integrando futuros operadores do direito que já tenham condições de passar 

o conhecimento adiante com a comunidade. 

 

4. Metodologia 

Metodologia dialética, por meio de pesquisas bibliográficas, publicações e 

demais meios de informação tai como: Legislação Educacional ;Revistas jurídicas e 

educacionais de grande repercussão no país;Sites com conteúdo notório: práticas, 

estudos pesquisas;Pesquisa de campo: entrevistas com educadores de ensino 

básico e superior e diretores de ensino, procurar práticas de ensino jurídico que 

auxilie o desenvolvimento de um ensino jurídico na base; e análise de estatística 

educacional do IBGE  a nível Brasil  e a nível regional. 

 

5. Desenvolvimento 

Até o presente momento fora estudado em torno de 25 leis acerca do assunto, 

compreendida a estrutura educacional,  teoria dos direitos humanos em sua 

essência e em curso os instrumentos de efetividade  da relação desses direitos com 

o ensino jurídico no ensino médio e fundamental. 

 

6. Resultados preliminares 

 

Como resultado preliminar foi compreendida  a estrutura educacional em seu 

sentido amplo nesse quesito educacional jurídico  na formação do cidadão no que 

tange ao ensino de direitos humanos, porém não é possível ainda  aplicar de forma 

concreta com os conhecimentos capturados: solução dos conflitos sociais em 
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decorrência  da necessidade de uma emancipação popular com a educação jurídica 

no ensino de base  a fim de consolidar tal  emancipação, mas é possível sugerir  

uma integração da Educação Jurídica em Direitos Humanos em escolas públicas 

com apoio das Secretarias de Educação Municipais no Estágio de pratica Jurídica e 

em Núcleos de Praticas Jurídicas  de Universidades de direito. 
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