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CONSTRUÇÃO DE UM APRENDIZADO DE DIREITO BÁSICO NO ENSINO 

MÉDIO PARA O FORTALECIMENTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

BRASILEIRO 

RESUMO 

O presente estudo visa apresentar a possibilidade de usar o aprendizado do Direito 

como instrumento de auxílio na última etapa da educação básica, para fomentar a 

formação cidadã dos alunos e aumentar a participação dos cidadãos na vida política. 

Através de questionários o estudo apresenta o grau de aceitação por parte dos alunos; 

além de medir o conhecimento jurídico que os participantes possuem nas diversas 

áreas do Direito.   

Palavra Chave: Direito – Ensino Médio – Democracia – Educação. 

INTRODUÇÃO 

 Ao fazer uma análise breve dos objetivos que sustentam a existência da escola 

na sociedade, pode-se indagar se essa realmente alcança os objetivos pela qual se 

fundamenta. Segundo a Lei de Diretrizes Básicas, Art. 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. ” (Brasil, 1996). 

Partindo da ideia de educar o aluno para o exercício da cidadania e associar 

duas grandes áreas do saber – Educação e Direito – não necessariamente o direito à 

educação mas, a educação do Direito, pode-se então indagar se a escola atinge de 

fato seus objetivos no que tange a formação cidadã sem imbuir seus alunos de 

conhecimentos jurídicos. Assim quando se parte da hipótese de que há um grande 

déficit no conhecimento jurídico, conhecimento esse que pode-se considerar básico e 

essencial para se viver em uma democracia cada vez mais fundada na sua essência, 

poder-se-á apresentar como uma possível solução para isto o presente estudo.  

Esse aprendizado em sala de aula poderá buscar reconhecer o lugar do Direito 

junto da Escola na formação dos cidadãos. “Seria interessante que todo brasileiro 

conhecesse direito, ao menos para poder reclamar seus direitos e, melhor ainda, para 

se imbuir da noção jurídica de deveres. ” (Nalini, 2008 pp. 211-212). 



OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Apresentar a comunidade científica e a sociedade uma nova forma de enxergar 

o Direito, que através da educação pode ser utilizado como instrumento de preparação 

para o exercício da cidadania.  

Objetivos específicos: 

 Identificar o grau de aceitação da hipótese de uma nova disciplina no 

Ensino Médio por parte dos próprios estudantes; 

 Avaliar se há ou não baixo conhecimento jurídico por parte dos alunos 

de ensino médio; 

 Entender a profundidade em que o Direito através da Educação pode 

contribuir para a formação de um cidadão; 

METODOLOGIA 

 Para a realização da seguinte pesquisa exploratória de campo e bibliográfica, 

procurou-se identificar qual o grau de aceitação por parte dos alunos e da sociedade 

desta possível novidade curricular. Também se optou por analisar de forma sucinta 

qual o grau de conhecimento jurídico que de forma geral os alunos, do 3º ano do 

Ensino Médio apresentam. E para fins de conhecimento houve a aplicação de um 

formulário.  

Formulário: Conteve pedidos de preenchimento de idade; data de realização 

do questionário; sexo; grau de escolaridade; cidade; e profissão.  

Grau de aceitação: Para saber como os alunos de ensino médio reagiriam a 

um novo aprendizado, optou-se por aplicar um questionário, contendo 7(sete) 

questões. Todas elas possuíram três alternativas de assinalar, dentre as quais os 

questionados puderam optar por, Sim; Não; e Talvez. Com exceção da questão 

número 4(quatro), na qual os questionados puderam atribuir uma nota de 0(zero) a 

5(cinco). 

Conhecimentos jurídicos: Para conhecer de forma sucinta e geral o 

conhecimento de alunos de ensino médio, optou-se por um questionário contendo 

10(dez) questões, que abrangem questionamentos referentes a forma de governo 



democrático, Direito do Consumidor, Direito Civil, Direito Constitucional e Direito 

Penal.  

 As questões de número 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 possuíram as alternativas, Sim; 

Não; e Não tenho certeza. Dentre as quais os questionados puderam optar. Já as 

questões de número 3 e 7 possuíram as opções, Sim; e Não.   

E a questão de número 9, possuiu cinco alternativas, sendo que o questionado 

deveria optar por uma delas. O questionário ainda contou com um espaço ao final da 

folha de dez linhas, para que cada aluno pudesse, se preferir, dar sua opinião ou 

contribuição de ideias para a pesquisa.  

DESENVOLVIMENTO 

 Foram questionados 22 alunos concluintes do Ensino Médio, sendo duas 

turmas. Na aplicação dos questionário e formulário, pode-se obter os seguintes dados 

que serão explanados nos gráficos a seguir:  

Formulário 

De acordo com o gráfico 1 mais da metade dos alunos estão de na idade correta 

de concluir o ensino médio, sendo que muitos que possuem 16 anos ainda irão 

completar a idade adequada antes de concluírem o ensino médio. Já o gráfico 3 

demonstra que quase ¾ dos alunos apenas estudam e apenas 18% estuda e trabalha. 

           

Gráfico 1: Percentual de idade dos participantes.       Gráfico 3: Percentual da ocupação dos 
participantes. 

 

 Questionário sobre o projeto 

 De acordo com o gráfico 4, quando questionados se é interessante aprender 

direitos na escola, 95,45% dos alunos responderam que sim, e apenas 4,55% 

responderam que talvez, sendo que nenhum aluno achou desinteressante a ideia. 
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Como ilustrado no gráfico 4, mais de 80% acredita que sim, as pessoas podem 

mudar a realidade de suas vidas quando instruídas de seus direitos.  

 

Gráfico 4: Questões 1 e 2 do questionário sobre o projeto. 

 

Um pouco mais da metade, (gráfico 5) achou que sim, o Direito Básico deveria 

ser igual as demais disciplinas aplicadas no Ensino Médio. Mais de 4/5 (gráfico 5) dos 

alunos acredita ser importante que os adultos, e idosos aprendam seus direitos. 

 

Gráfico 5: Questões 3 e 5 do questionário sobre o projeto. 

 

Pode-se dizer que o projeto teve uma boa avaliação pelos alunos, (gráfico 6) 

sendo que as notas máximas foram 4 com 50% e 5 com 36,40%. 

 

Gráfico 6: Questão 4 do questionário sobre o projeto. 
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Quando questionados se gostariam de aprender seus direitos praticamente 

todos responderam que sim (gráfico 7). Quando questionados se aprendessem direito 

iriam utilizá-lo no seu dia a dia 77,30% respondeu que sim (gráfico 7). É inegável que 

a partir do momento em que possuírem o domínio de seus direitos as pessoas irão 

passar a exigi-los com maior frequência. 

 

Gráfico 7: Questões 6 e 7 do questionário sobre o projeto. 

 

Questionário sobre os conhecimentos jurídicos: 

 As questões possuíram o intuito de dar uma noção sobre os conhecimentos 

básico sobre direitos que os alunos concluintes de ensino médio possuem.  

 Referente a questão 1 mais de 3/4 dos alunos (gráfico 8) responderam que 

sabem qual é a função dos três poderes do Estado mas, 22,70% não tem certeza. 

Sobre o que é um Habeas Corpus quase todos responderam saber (gráfico 8). Na 

questão 4, quando questionados sobre a quem recorrer e como exigir os direitos de 

consumidor, quase a metade respondeu não ter certeza (gráfico 8).  

 

Gráfico 8: Questão 1, 2 e 4 do questionário sobre os conhecimentos jurídicos dos participantes. 

95,45%
77,30%

0% 0%4,55%
22,70%

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%

Se está ou estivesse cursando o Ensino
Médio, gostaria de aprender sobre seus

Direitos?

Ao se deparar com determinado conteúdo,
você se pergunta onde irá utilizar aquele
conhecimento: Acha que se aprendesse
direitos iria utilizá-lo no seu dia a dia?

P
o
rc

e
n
ta

g
e
m

d
e

a
lu

n
o
s

Questões 6 e 7 

Sim Não Talvez

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%

Você sabe qual a
função do Poder

Legislativo,
Executivo e
Judiciário?

Você sabe o que é
um Habeas

Corpus?

Você sabe como
exigir seus direitos
de consumidor e a

quem recorrer?

77,30%
90,90%

31,80%

0,00% 4,55%
22,70%22,70%

4,55%

45,50%

P
o
rc

e
n
ta

g
e
m

d
e

a
lu

n
o
s

Questões 1, 2 e 4

Sim Não Não tenho certeza



Referente a questão 5 (gráfico 9) exatamente a metade respondeu que sabem 

alguns direitos previstos na Constituição Federal. Porém, a outra metade dividida nos 

que não tem certeza e os que não sabem demonstram que a Constituição, que traz 

os direitos mais básicos do cidadão ainda não são difundidos na medida em que 

deveria. Isto em uma instituição que deve ser a base para a construção da democracia 

no país. 

“A escolarização é um dos requisitos fundamentais para o processo de 
democratização da sociedade, entendendo por democratização a conquista, 
pelo conjunto da população, das condições matérias, sociais, políticas e 
culturais que lhe possibilitem participar na condução das decisões políticas e 
governamentais. ” (Libâneo, 1994 p. 34) 

 Referente a diferenciação entre Pessoa Física e Pessoa Jurídica na questão 6 

mais da metade respondeu que sim (gráfico 9), possuem conhecimento sobre isso. 

Quanto ao Mandado de Segurança e sua finalidade, questão 8, a minoria respondeu 

saber qual é a sua função (gráfico 9).  

 Ao serem questionados sobre o que é venda casada, mais de 86% 

responderam não saber (gráfico 9).  

 

Gráfico 9: Referente as questões 5, 6, 8 e 10 sobre os conhecimentos jurídicos dos participantes. 

 

“A legitimidade para ajuizamento do habeas corpus é um atributo de 

personalidade não se exigindo a capacidade de estar em juízo, nem a capacidade 

postulatória, sendo uma verdadeira ação penal popular. ”  (Morais, 2012 p. 136). Os 

alunos quando interrogados sobre o que é um habeas corpus responderam cerca de 

90.90% que sabiam (gráfico 8); porém, quando questionados que qualquer um pode 

impetrar um habeas corpus 81,80% respondeu não ter conhecimento (gráfico 10).  
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“Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão 

prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. ” (Brasil, 1941). Referente 

a este artigo 301 do Código de Processo Penal, a questão de número 7 obteve mais 

da metade – 68,20% -  a resposta ao não conhecimento deste direito (Gráfico 10).  

 

Gráfico 10: Referente as questões 3 e 7 sobre os conhecimentos jurídicos dos participantes. 

 

Referente aos três poderes do Estado, apenas 22,70% (gráfico 11) soube 

responder corretamente qual é a autoridade máxima em cada Poder dentro de um 

município na questão 9. Sendo a alternativa correta a letra E. Porém, a alternativa que 

maior obteve marcação foi a letra B. Talvez porque muitos confundiram o Poder 

Executivo com a função do Delegado, que muitas vezes é executar a lei e as ordens 

judiciais.  

 

Gráfico 11: Questão 9 do questionário sobre os conhecimentos jurídicos dos participantes. 
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RESULTADOS PARCIAIS 

 O Direito e a Educação  

“É preciso repensar a função do estudo do Direito. ” (Nalini, 2008 p. 216). 

Repensar na função do estudo do Direito é criar formas mais atualizadas de usar o 

direito como forma de se garantir um estado democrático de direito e a justiça a todos. 

A construção de um aprendizado de direito básico na escola pode ser vista como uma 

iniciativa de popularizar o direito, de garantir o seu conhecimento como essencial e 

básico para o exercício da cidadania.   

A educação no Brasil quando tratada no âmbito constitucional é assegurada 

pelo seguinte artigo: 

 “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. (Brasil, 1988 p. 60) 

É inegável dizer que para o exercício da cidadania o direito é indispensável, 

mas, uma das únicas formas atuais de se deter conhecimento sobre direito é através 

dos meios de comunicação. Porém, procura-se esses meios comumente quando o 

cidadão já teve seu direito violado. Mas, não deve se tratar dos problemas somente 

depois que surgiram, deve-se também ter a prevenção, evitando que as pessoas 

passem por aborrecimentos. 

Referente ao direito na escola como um meio de prevenção contra a violação 

dos direitos, pode-se destacar a iniciativa do Instituto Brasiliense de Direito Público 

(IDP) que oferece curso de Introdução ao Direito a estudantes do Ensino Médio. 

“Proposta do curso é aproximar os estudantes do mundo jurídico, aplicando o Direito 

em situações do dia-a-dia dos jovens. Ao final dos encontros, os participantes poderão 

se sentir mais preparados para exercer sua cidadania de forma eficiente. ” (IDP, 2010). 

Além da iniciativa do IDP pode-se destacar também o estudo realizado por Luciano 

Marcos Curi, com o título Noções de Direito no Ensino Médio: Uma Demanda Urgente. 

“Essa investigação procurou avaliar o conhecimento desses estudantes sobre noções 

básicas de Direito necessárias a utilização do Poder Judiciário, considerado um 

instrumento fundamental para o exercício pleno da cidadania”. (Curi, 2012 p. 01). 

Os alunos quando questionados sobre a ideia de aprender direito na escola, 

conforme o gráfico 4 responderam que sim cerca de 95,45%, inclusive no espaço ao 

final dos questionários dedicado para comentários, pode-se dizer que houve uma boa 



receptiva por parte dos alunos. Ainda sobre a receptividade dos alunos pode-se fazer 

uso do gráfico 7 onde os participantes puderam avaliar o projeto atribuindo uma nota 

de 0 a 5; sendo que os resultados foram de pontuação 4 com 50% e 5 com 36,40%. 

Sendo que a nota média aritmética foi de 4,22 pontos; o que pode-se considerar como 

uma boa avaliação. Com isso pode-se dizer que por parte dos alunos, a construção 

de um aprendizado de direito básico na escola seria muito bem recebido por estes.  

Referente aos dados obtidos no questionário sobre os conhecimentos jurídicos, 

pode-se notar que há sim um baixo conhecimento jurídico, no que se diga de 

passagem nos direitos mais básicos dos cidadãos, como os remédios constitucionais 

e a estrutura orgânica do Estado. E nos conhecimentos que são indispensáveis para 

o exercício de uma verdadeira cidadania.  

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

“O Direito é um instrumento de realização da paz e da ordem social, mas, 

também, destina-se a cumprir outras finalidades, entre as quais o bem individual e o 

progresso da humanidade.” (Nascimento, 2012 p. 61). Usar o Direito como um 

instrumento de educação é mais que valorizar as Ciências Jurídicas, e é mais que 

valorizar a Educação, é valorizar a dignidade da pessoa humana, promovendo o bem 

individual e contribuindo para progresso de construção de um estado cada vez mais 

alicerçado na essência democrática. 

O presente estudo pode contribuir para uma área tão pouco explorada, tendo 

apenas como alguns exemplos o curso oferecido pelo IDP e o estudo realizado por 

Luciano Marcos Curi, citados anteriormente. Através desse estudo pode-se dizer que 

sim, há necessidade de existir uma disciplina referente aos ensinamentos de direitos 

para os alunos, pois é um instrumento necessário para preparar estes futuros 

cidadãos. Espera-se que esta área possa ainda ser muito mais explorada, pois é digna 

de se dar importância.  

Os acadêmicos de direito podem fazer muito pela sociedade onde vivem basta 

vontade, assim escreve Nalini (2008 p. 217) “Há muito a ser feito pelo universitário de 

direito para melhorar a situação dos seus semelhantes. Basta, para isso, acionar a 

sua vontade. ”  
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