
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: O DIREITO NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA: O PROCESSO DE POPULARIZAÇÃO DOS
SABERES JURÍDICOS NO BRASIL
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERALINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CRISTINA AMARALAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CLEIDE BEZERRA DA SILVAORIENTADOR(ES): 



1 

 

O DIREITO NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA: O PROCESSO DE 

POPULARIZAÇÃO DOS SABERES JURÍDICOS NO BRASIL 

 

1. RESUMO 

O estudo tem o desafio de mostrar a importância de se inserir o componente curricular 

de direito no ensino básico, tendo em vista que o conhecimento jurídico é importante 

para a formação de cidadãos críticos e intervenientes. Com esse intento procuramos 

identificar os meios que viabilizem essa iniciativa. Para alcançar o propósito do 

trabalho, optou-se pela pesquisa participante pelo fato de que é fundamental estar no 

ambiente de pesquisa para analisar o impacto dos conhecimentos jurídicos no 

cotidiano de alunos do ensino médio. Também procuramos conhecer os projetos 

legislativos com o intuito de modificar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Observamos a ausência de conhecimentos básicos de temas cotidianos 

relacionados a cidadania e que a partir dessa realidade é possível explicar o 

crescimento de projetos legislativos com a finalidade de incluir um componente 

jurídico na educação formal a fim de proporcionar a educação cidadã no Brasil, 

sobretudo na atual conjuntura política do país em que se insurgem diversos 

manifestos populares. 

 

Palavras-chave: direito; cidadania; conhecimento e ensino. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A história da cidadania no Brasil retrata um processo de conquistas sociais, o 

que significa dizer que a sua construção está diretamente relacionada à forma de 

atuação dos indivíduos na sociedade. Sobretudo, porque a trajetória da participação 

popular na gestão do Estado demonstra que atualmente a participação da juventude 

nos rumos políticos do país, não contam muitas vezes com a organização e a atuação 

quase sempre não tem objetivos claros. Distantes, portanto da forma como eram as 

manifestações estudantis nas décadas anteriores. Hoje esses movimentos 

apresentam caráter mais fluido e efêmero do que em outros tempos, fazendo com que 

essa participação seja de baixo impacto enquanto pressão.  

 É certo que a forma de participação da juventude nos últimos anos passa pelo 
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questionamento sobre a maneira como são educados os jovens na atualidade. É certo 

que os componentes curriculares das escolas estão em fase de transformação, uma 

vez que as novas tecnologias impuseram a necessidade de se repensar como se deve 

processar a educação em diversos países. No Brasil os dispositivos constitucionais 

garantem o acesso à educação1  e à informação2  e os conclamam como direitos 

fundamentais que garantem o exercício da cidadania e a manutenção do sistema 

democrático no país. No entanto, as escolas ainda não possuem as condições 

necessárias para o desenvolvimento de processos educativos capazes de formarem 

cidadãos críticos e aptos ao exercício da cidadania.   

 Nesse sentido, nota-se a utilidade de apresentar aos jovens futuros cidadãos 

instrumentos jurídicos para se compreender não apenas o funcionamento do Estado, 

mas também o saber que as normas e regras propostas pela sociedade tem tanta 

importância quanto as leis que figuram nos códigos, pois o que é prática vira costume 

e isso, mais tarde, transforma-se em leis. Por isso é fundamental que a população 

esteja consciente de sua realidade política e social e saiba com inteligência modificá-

la. 

 

3. OBJETIVOS  

 

O estudo tem como objetivo geral verificar a relação entre Educação, Direito e 

Cidadania, identificando a percepção dos estudantes do ensino médio sobre a 

constituição e as leis do país. Buscamos com isso subsídios para introduzir as 

temáticas do Direito no ensino formal. 

 

4. METODOLOGIA  

 

A pesquisa será de fundamentos qualitativos em que serão obtidos dados de 

fontes primárias e secundárias, que proporcionem condições de verificar se os alunos 

gostariam de ter o ensino jurídico como disciplina. Se conhecem as garantias 

constitucionais básicas e o seu interesse pela licenciatura. A técnica de pesquisa de 

campo a ser empregada será a de observação participante em que será analisado um 

                                                 
1 Art. 205, CF/88. 
2 Art. 5º, inciso XIV, CF/88; Art. 5º, inciso XXXIII, CF/88; Art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, CF/88. 
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grupo de estudantes, alunos do projeto “Conhecer Direito”3, e alunos de Direito do 

Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. 

Além disso, serão realizadas pesquisas bibliográficas buscando entender a atual 

realidade política e educacional do Brasil, mapeando a existência de políticas para 

efetivar o ensino do Direito nas escolas. Inclusive, analisando o excesso de projetos 

de lei modificando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

O estudo4 surgiu de experiências sociais em que percebi a falta de instrução de 

jovens quanto aos seus direitos e deveres.  Há diversas situações que demandam do 

indivíduo ser conhecedor de noções jurídicas básicas, pois estas lhe proporcionam 

resolver conflitos de interesses sem necessariamente recorrer ao poder judiciário. 

Acredita-se que a educação é o meio capaz de difundir os conhecimentos de que os 

jovens precisam. 

 Para desenvolver o texto, antes é essencial compreender o significado de 

Cidadania. A concepção aqui desenvolvida se dará a partir da concepção de Marshall 

(1949), em que atribui ao conceito a conquistas de direitos civis, políticos e sociais. A 

partir daí é possível entender o processo histórico da participação popular no país, e 

os meios legítimos de exercer a cidadania. E, por conseguinte clarificar o que seria a 

democracia no Brasil atual, posto que não se deve pensar e restringi-la a um sistema 

político-eleitoral, concretizado apenas pelo voto. 

Traçados os contornos primordiais e identificada a situação do Sistema 

Educacional Brasileiro podemos nos reportar facilmente ao plano pedagógico de 

Paulo Freire (2001). E não menos notável, à teoria de desenvolvimento do indivíduo 

adotada por Lev Vygotsky (1996). No contexto atual, observa-se que o plano 

pedagógico vigente é distinto do proposto por aqueles pensadores. Uma vez que o 

indivíduo deveria ser incentivado a analisar de forma crítica a sua realidade histórico-

social no momento em que interage com ela, construindo ele próprio saberes 

                                                 
3  A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), promove palestras por meio da sua Escola e instituições 

parceiras, a estudantes da rede pública de ensino do DF. Desde 2010, essa iniciativa social gratuita é voltada para 

a socialização de conhecimento jurídico básico. 
4 Este trabalho resulta da realização de pesquisa constante de projeto de iniciação científica (PIBIC) intitulado: 

Direito e Cidadania: a importância do conhecimento jurídica na formação do jovem estudante do ensino médio”, 

fomentado pelo CNPq, realizado durante um ano (2014/2015). 
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diferentes daqueles engessados e depositados por professores. Estes por sua vez, 

deveriam estimular o diálogo em sala de aula. 

Nessa perspectiva conclui-se o trabalho certificando a ausência de políticas 

sociais para viabilizar o efetivo ensino de temas jurídicos no Sistema de Ensino 

Brasileiro. Sobretudo porque isso, implica em inserir mais um componente curricular, 

criar o material e método didáticos, apropriados ao público-alvo e reconhecidos pelo 

Ministério da Educação, além de especializar o profissional que ministrará os 

conteúdos jurídicos. 

 

6. RESULTADOS  

 

 A contribuição do Direito na formação de cidadãos. A cidadania reflete a 

necessidade de difundir a consciência de coletividade na conquista e manutenção de 

direitos. A desigualdade social é desde o início de nossa história, um problema que 

marca profundamente a cultura brasileira, pois tem cidadania quem tem poder, seja 

ele, econômico, político ou social. Por conta desse histórico hoje é difundida uma 

consciência de que a cidadania deve ser um bem voltado para todos e para que isso 

se torne realidade é essencial que as pessoas sejam inteiradas não só quanto ao 

acesso à justiça, mas saibam da existência de seus direitos e da responsabilidade de 

seus deveres, pois isso inibe a exploração do trabalho, a corrupção e a violência, 

porque insere o indivíduo no meio fazendo com que este se sinta parte do país e seja 

incitado a participar e modificar sua realidade social seja de forma coletiva ou 

individual. 

A partir dos dados da pesquisa que realizamos se pode perceber a necessidade 

de envolver a juventude em um projeto amplo de educação política, pois o grau de 

desconhecimento da juventude acerca da estrutura política do  país,  pode ser 

percebido facilmente no gráfico 1, quando abordamos um grupo de 33 adolescentes 

do 3º ano do ensino médio entre 16 e 19 anos de idade, estudantes de diferentes 

escolas públicas do Distrito Federal e constatamos que a maioria desconhece as 

condições de escolha de seus representantes. 
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Gráfico 1 – Nível de conhecimento de alunos do ensino médio quanto as condições eleitorais 
dos candidatos nas eleições 

 

Dados produzidos pela autora a partir da pesquisa realizada na Escola 

da Defensoria Pública do Distrito Federal no período 9 de março a 15 

julho de 2015. 

 

 

 

Gráfico 2 – Grau de conhecimento de alunos do ensino médio quanto aos poderes do Estado 

 

Dados produzidos pela autora a partir da pesquisa realizada na Escola 

da Defensoria Pública do Distrito Federal no período 9 de março a 15 

julho de 2015. 

 

A partir da análise das respostas pode-se constatar que os jovens não são 

esclarecidos o suficiente para exercerem seu direito de eleger representantes 

evidenciando a necessidade de realização de trabalho pedagógico acerca de 

temáticas políticas-jurídicas a fim de auxiliá-los em suas práticas cotidianas. Isso é 

importante, pois da mesma forma que são ensinados a se introduzir na estrutura de 

produção do país, também devem ser bem orientados a viver bem na sociedade e, 

para isso o conhecimento da estrutura política e jurídica do país ajudaria a minimizar 

uma série de problemas que tem como causa a carência de conhecimentos. 

O conteúdo programático: temas jurídicos cotidianos. Na obra de Pinsky 

(2004) é possível perceber diversas situações, narradas por cidadãos a partir de suas 

próprias experiências que com certeza servirão para auxiliar na identificação dos 
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principais ramos do Direito afetos ao cotidiano da população. 

 

Tabela 1: Situações rotineiras de interesse da população 

Vertente Exemplo 

 Direito Constitucional Norma garantidora de direitos e deveres.  

Direito Administrativo Funcionamento do Estado. 

 
Direito Civil e Processo Civil 

 

Contratos, compras, herança, pensão, 
manuseio de cheques, casamento, divórcio, 
interdição de pessoa, guarda de filhos, etc. 
e procedimentos  

Direito Penal e Processo Penal  Condutas e responsabilidades de práticas 
delituosas e práticas  

Direito da Criança e do Adolescente Direitos, deveres e repressão ao abuso de 
crianças e adolescentes. 

Direito do Trabalho e Processo do 
Trabalho e Direito Coletivo do Trabalho 

Direitos e deveres de empregados e 
empregadores e respectivos 
procedimentos 

Direito do Consumidor Compras presenciais e pela internet. 

Direito Tributário e Processo do 
Tributário 

Incidência de impostos e procedimentos 

Direito Orçamentário e Financeiro Organização das contas públicas. 

Direitos Humanos História da humanização 

Dados produzidos a partir da observação de aulas jurídicas realizadas na Escola da Defensoria 

Pública no período de 9 de março a 15 de julho de 2015.  

 

 

Aqui foram citados os principais temas jurídicos capazes de tornar as pessoas 

mais conhecedoras sobre a forma de organização do Estado e da sociedade em que 

vivem e demonstrar que o assunto está presente em situações rotineiras dos 

indivíduos. Devem, portanto, fazer parte dos conteúdos debatidos em sala de aula. 

Certamente a própria maneira de ministrar as aulas deve ser diferenciada pois a 

prática conservadora da educação bancária, conforme denuncia Freire (2001) já se 

esgotou como meio de ensinar e aprender.  

A didática: entre o tecnicismo e a dialética. Há algum tempo se fala sobre a 

“crise do ensino jurídico”, Alberto Machado (2009), devido ao formalismo exacerbado 

do ensino do Direito. Nele não são consideradas a sociologia e a antropologia jurídicas, 

restritas a filosofia do Direito Positivista, estritamente legalista e técnica. Não leva em 

consideração a interpretação, nem questões sociais. 

É diante dessa necessidade de reformulação do ensino do Direito que se 

propõem aulas teóricas em que haja a interação com a realidade social e histórica dos 

alunos. Pretende-se com essa metodologia de aprendizado mostrar ao alunado a 

proximidade dos conhecimentos jurídicos com situações fáticas (Vygotsky, 1996).  A 

eficácia desse método pôde ser observada no estudo de campo. O professor inseria 

os estudantes no problema proposto em sala de aula, mostrando a teoria na prática. 
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Por exemplo, se as aulas sobre mercado fossem dadas a partir do código do 

consumidor “in loco” numa loja ou situação de compras, seriam mais produtivas, do 

que apenas em sala de aula, em que o professor fala e o aluno escuta. 

A formação Docente e a Licenciatura em Direito. Partindo da formação 

acadêmica do profissional do Direito é notória a sua aptidão para introduzir os 

interesses jurídicos nas escolas, visto que este é quem possui o conhecimento sobre 

os assuntos pertinentes na área. Mais isso não basta, é sabido que para a docência 

exige-se no mínimo o título de especialista. Diante da “crise do ensino jurídico”, é 

latente a utilidade da orientação pedagógica aos profissionais docentes. É por isso 

que no mercado, já é possível observar os cursos de pós-graduação ofertando uma 

disciplina que por finalidade se equipara a licenciatura, como é o caso da disciplina, 

metodologia do ensino superior. 

No Brasil, exige-se a licenciatura no curso de formação para habilitar 

professores no exercício do magistério. Os licenciados podem dar aulas sobre a área 

de estudo que se formaram para o Ensino Fundamental ou Médio. O que a diferencia 

do bacharelado é o acréscimo de matérias voltadas para o ensino pedagógico e 

técnicas de didática. É destinada para quem deseja ser um educador. Os cursos de 

bacharelado são voltados para quem almeja o mercado de trabalho, que não seja as 

escolas. 

Atualmente não há a oferta dessa disciplina nos cursos de Direito.  Diante dessa 

realidade sugere-se que convém apresentar esse novo mercado de trabalho para os 

estudantes do setor. Para ver o que pensam os alunos sobre a abertura de nova 

possibilidade do trabalho pedagógico com o Direito, buscamos a opinião de 100 

alunos entre 21 e 59 anos de idade cursando entre o 6º e o 10º semestre, sobre a 

vontade de atuar na carreira do magistério ministrando aulas de Direito. A maioria não 

apoiou a ideia, conforme se demonstra pelo gráfico abaixo: 

Gráfico 3 – O interesse em cursos de Licenciatura em Direito 

 

Dados obtidos pela pesquisadora no Cento Universitário do Distrito Federal 

no período de julho a agosto de 2015.  
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No Distrito Federal, a Faculdade Projeção, em parceria com o projeto 

“Conhecer Direito”5 selecionava graduandos em Direito para atuarem como monitores 

nas escolas públicas em que o projeto chegou a ser implantado. Assim como o colégio 

ALUB, que embora ofereça aos alunos do ensino médio as disciplinas de Direito 

Constitucional e Direito Administrativo com foco em concursos públicos, abre um 

precedente para regularizar o magistério na área. 

A criação de um componente curricular e suas implicações. A LDBEN6 (Lei 

de Diretrizes e Base da Educação Nacional) já prevê o ensino transversal de alguns 

temas do Direito para o aluno de formação secundária, apesar disso, só em 2015, 

tramitam 16 proposições legislativas, iniciadas por parlamentares de estados 

diferentes, no intuito de inserir uma disciplina específica e obrigatória de Direito. No 

que diz respeito, essa competência é do Conselho Nacional de Educação 7  que 

observará a necessidade e as condições de viabilidade de um novo componente. 

 

Gráfico 4: Estatística de Projetos de Lei para criação de disciplinas que tratem de temas 
políticos, jurídicos e de cidadania nas escolas. 

 

Dados obtidos pela Autora a partir de pesquisa estatística realizada 

no banco de dados da Câmera Federal e Senado Federal.  

 

Desde 1998 já se nota a ocorrência de propostas para a implantação de cursos 

de Licenciatura em Direito, mas apenas nos últimos quatro anos houve um aumento 

considerável de projetos de lei.  Sobre este tema se posicionou o atual Presidente do 

Conselho Nacional de Educação em debate denominado “Que ensino médio 

queremos?”.8 Na ocasião mencionou o excesso de disciplinas na grade curricular 

                                                 
5 Ver item 3 
6 Art.2º; Art. 22; Art. 35, inciso II, Art. 26; Art. 27, ambos da Lei 9.394/96. 
7 Atribuições conferidas pela Lei 9.131/95. 
8 O professor Dr. José Fernandes de Lima participava de mesa-redonda na 67º Reunião Anual da Semana Brasileira 

para o Progresso da Ciência – SBPC, sediada na Universidade Federal de São Carlos/SP. Durante o evento 

aconteceram algumas discussões sobre os planos para a Educação no Brasil. Participamos de algumas discussões 

a fim de clarear as ideias sobre o tema do trabalho. 
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como sendo um dos problemas da educação atual. Em virtude disso, o Ministério da 

Educação tem buscado meios de frear projetos de lei que aumentem os componentes 

curriculares nas escolas. 

Com base nisso, questiona-se a exequibilidade da educação cidadã no Brasil.  E 

é por isso que propomos diretrizes que proporcionem a prática desse ensino, não 

adianta criar apenas um dispositivo legal, dado que este já existe, mais não alcança 

seu destinatário: o estudante. A princípio escolhemos os estudantes do ensino médio 

como público-alvo do projeto de pesquisa por acreditar que eles, incipientes no 

mercado de trabalho e na vida adulta, necessitam de orientações para iniciarem sua 

independência econômica e pessoal. Além de muitos já serem eleitores, possuírem 

empregos e praticarem atos da vida civil apartados de seus responsáveis.  

Em diálogo com os professores voluntários do campo de estudo, observamos 

que o indivíduo precisa iniciar sua formação cidadã desde o primário, porquanto essa 

se dá com o envolvimento social ao longo de sua trajetória de vida. Sobretudo, porque 

seria precário difundir esses saberes apenas nos quatro últimos anos de escola. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo não tem a pretensão de solucionar de imediato os desafios de que trata 

a questão, mais de mapear a forma como se dá o processo a fim de que se iniciem as 

iniciativas públicas para efetivar a formação cidadã no Brasil. O Direito deve ser um 

instrumento de mudanças sociais não apenas no âmbito individual, é por isso que 

precisa se dar por meio da educação como forma de incentivar os jovens a participar 

da vida política do país. Trata-se de uma necessidade de modificação estrutural na 

perspectiva da população em relação ao desenvolvimento do país em que o cidadão 

terá influência direta na condução das relações sociais com o Estado.  

 Para isso, os poderes públicos precisam dar início a um planejamento social e 

educacional que torne possível efetivar esses estudos, a começar pela produção e 

incentivo de professores engajados em difundir a consciência cidadã, visto que é 

essencial que haja profissionais militantes no processo de democratização dos 

conhecimentos no Brasil, numa perspectiva de melhoria da sociedade, sobretudo nas 

relações sociais que por natureza são de extrema complexidade, pois envolvem o 

manejo de interesses diversos. 
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