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RESUMO 

O presente estudo expõe a possibilidade de uso do aprendizado de Direitos como 

instrumento de auxílio na última etapa da educação básica para fomentar o desenvolvi-

mento do espírito de cidadania dos educandos, bem como incentivar a participação na 

vida política. Esse estudo experimental por meio de questionários e entrevistas semies-

truturadas demonstra a avaliação da proposta por parte dos discentes e docentes; além 

de observar os conhecimentos jurídicos dos alunos. 

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

 

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 fun-

damenta. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Art. 22 “A educa-

ção básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação co-

mum 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 –, pode-se então indagar se a escola atinge de fato seu escopo no que tange a 

formação cidadã, sem imbuir seus educandos de conhecimentos jurídicos-políticos.  

Na atualidade é notável um baixíssimo conhecimento jurídico-político por parte 

dos cidadãos e pode-se tomar o fato precedente como um fenômeno social e as raízes 

deste estão associadas ao acesso desigual do conhecimento jurídico e político no Brasil. 

E a partir disso busca-se fazer a demonstração de que a escola, um dos meios mais 

eficazes de se obter inclusão social, pode juntamente com a Construção de um Aprendi-

zado de Direito levar cidadania, e conhecimento aos educandos pois, segundo Libâneo 

(1994 p. 227) a educação escolar é direito de todos os brasileiros como condição de 

acesso ao trabalho, à cidadania e à cultura.  
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OBJETIVO 

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 educandos; 

 avaliar se há ou não baixo conhecimento jurídico por parte dos alunos; 

 entender a profundidade em que o Direito através da Educação pode contribuir 

para a formação de um cidadão; 

 conhecer a posição de docentes das áreas abordadas na pesquisa. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa aplicada e analítica pois, visa empregar o conheci-

mento obtido de forma imediata, buscando ainda analisar os dados obtidos através dos 

seguintes meios: 

Questionário a respeito da pesquisa: Através desse averiguou-se a opinião 

dos educandos de ensino médio, acerca da possibilidade de aprender direitos e deveres 

na escola; indagando ainda qual a avaliação dos mesmos acerca do assunto. O questio-

nário foi composto de 7 questões das quais possuíam as alternativas de Sim; Não; e 

Talvez. Tendo como exceção uma questão de atribuição de uma nota de 0 a 5.   

Questionário acerca de conhecimento jurídico-político: Conteve 10 questões, 

que abrangem questionamentos referentes a forma democrática de governo, Direito do 

Consumidor, Direito Civil, Direito Constitucional e Direito Penal. No questionário 8 ques-

tões possuíam as alternativas de Sim; Não; e Não tenho certeza; 2 questões possuíam 
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as opções, Sim; e Não. E uma questão, possuindo 5 alternativas, podendo o questionado 

optar por uma delas.  

Entrevista: A entrevista semiestruturada aplicada a professores foi composta de 

5 questões que abordaram a opinião sobre à pesquisa, sobre a relação da disciplina em 

que atuam com o aprendizado de direito básico, e a relação da possível concretização 

do presente estudo com o processo democrático. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Percebe-se que em matéria legal a educação sempre possuíra a definição de 

seus objetivos com relação ao exercício da cidadania. Exemplo disso está na 

Constituição Federal:  

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). (Sem grifo no original) 

Cabe, no entanto, o seguinte questionamento: A educação hoje, por meio da 

escola prepara as pessoas para o exercício da cidadania sem imbuir seus educandos de 

noções jurídicas de direitos e deveres? É notável que essa pergunta muito pouco se tem 

feito, pois raro é a abordagem deste tema contemporaneamente. Com pouquíssimos 

exemplos práticos e teóricos abordando o mesmo, cabe destacar no campo prático que 

o Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) oferece um 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. ” (IDP, 2010). Já no 

plano teórico cabe destacar outras pesquisas de cunho científico que abordaram este 

tema. A exemplo disso tem-se 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). 



4 

 

Admissão de uma nova disciplina 

Segundo José Carlos Libâneo et al. (2009, p. 328) na escola a participação é o 

principal meio de assegurar a gestão democrática. A escola precisa da participação ativa 

dos pais, educandos, docentes e gestores. Seguindo a ideia de que é necessário a 

participação dos envolvidos no ambiente escolar, nada mais justo que ouvir os próprios 

alunos acerca da possibilidade de uma nova disciplina no Ensino Médio. 

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

Como se observa (gráfico 1) a possibilidade de se aprender direitos na escola é 

bem recebida no ambiente escolar, uma vez que 96,78% dos alunos creem ser 

interessante a presente ideia. E 87,10% dos alunos questionados concordam que 

pessoas instruídas de seus direitos conseguem ascender socialmente. 

 
Gráfico 2: Questão 4 sobre o projeto 

Os questionados ainda puderam avaliar de 0 a 5 (gráfico 2) qual a importância 

daria a pesquisa, sendo 58,06% como bom e 32,26% como ótima. 
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Gráfico 3: Questão 3 e 5 do questionário sobre o projeto 

Percebe-se que (gráfico 3) 67,74% dos participantes questionados concordam 

com a obrigatoriedade, porém uma percentagem significativa de 32,26% acha que talvez 

ela deveria ser obrigatória. Esta percentagem pode-se dar pelo fato de que os próprios 

alunos já estão saturados da imensidão de conteúdos que são obrigatórios. 

Ao serem questionados se idosos e adultos também deveriam ser imbuídos de 

ensinamentos sobre seus direitos 90,32% dos questionados responderam que sim 

(gráfico 3).  

 
Gráfico 4: Questões 6 e 7 do questionário sobre o projeto. 

Como já mencionado, odiernamente o currículo do Ensino Médio encontra-se 

abarrotado.  
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se deve ao desinteresse dos alunos pelo que é lecionado. Consequências, diz, 
de um "currículo que não resolve as angústias da vida real” do estudante. 
“Podemos ‘enchê-lo’ de português e de matemática, mas de nada adiantará se o 
currículo não for significativo para o aluno”, defende.  (Maggi, 2012) 

Em entrevista à Revista Veja, o Doutor em Educação Romualdo Portela de 
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educandos pertencentes ao nível médio, uma vez que não ajudam a resolver problemas 

da vida real do aluno. Com base nisso, os estudantes foram questionados se ao 

aprenderem direito na escola realmente iriam utilizá-lo no seu dia a dia, e 77,42% 

responderam que sim (gráfico 4). 

Conhecimento Jurídico 

Esta etapa tem o intuito de demonstrar se alunos possuem ou não o 

conhecimento jurídico-político necessário para o exercício da cidadania pós-escola.  

 
Gráfico 5: Questões 1, 2 e 4 do questionário sobre conhecimentos jurídicos. 

Referente a função dos três poderes 77,30% dos alunos souberam responder 

que sabiam, podendo se considerar como um percentual aceitável (gráfico 5). 

Questionados sobre o que é um Habeas Corpus 90,90% respondeu saber do que se trata 

(gráfico 5). E referente ao exigir seus direitos de consumidor, o maior percentual foi de 

45,50% na resposta “talvez”, o que demonstra existir grande dúvida no que tange a quem 

procurar para exigir o direito do consumidor, e somado com os que responderam “não” 

esse percentual chega a 68,20% (gráfico 5). 

 
Gráfico 6: Questões 5, 6, 8 e 10 do questionário sobre conhecimentos jurídicos. 
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Alusivo aos direitos básicos previstos na Constituição Federal de 1988, 48,39% 

(gráfico 6) respondeu saber alguns direitos, porém mais da metade, juntando os que não 

sabem com os que não tem certeza representa-se um percentual de 51,61%. Referente 

a diferenciação entre Pessoa Física e Pessoa Jurídica na questão 6 (gráfico 6) mais da 

metade -  somando os que não sabem com os que afirmam não tem certeza -, não sabem 

diferenças básicas do Direito Civil. Quanto ao Mandado de Segurança e sua finalidade, 

questão 8, a minoria respondeu saber qual é a sua função (gráfico 6). E ao serem 

questionados sobre o que é venda casada, 83,97% responderam não saber (gráfico 6).  

 
Gráfico 7: Questões 3 e 7 do questionário sobre conhecimentos jurídicos. 

Referente a questão 3, a impetração de Habeas Corpus por qualquer pessoa 

somente 22,58% (gráfico 7) dos questionados responderam saber. Referente ao artigo 

301 do Código de Processo Penal, 74,20% dos questionados disseram não ter 

conhecimento. 

 

Gráfico 8: Questão 9 do questionário sobre conhecimentos jurídicos. 
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Entrevistas 

Em entrevista os docentes opinaram sobre a pesquisa dizendo que era “Válida a 

pesquisa, mas se possível utilizar os dados para uma aplicação prática. ”  (Vicente, 2014) 

e também “Educativo, criar uma cultura desde o Ensino Médio com a relação ao direito. 

” (Portella, 2014).  

Quanto a área Cível o entrevistado, opinou que os conteúdos essenciais da área 

deveria ser “Questões práticas do dia a dia em relação as relações de consumo e direitos 

do cidadão. Questão da capacidade para os atos da vida civil e também referentes a 

responsabilidade civil. ” (Portella, 2014). Já na área Constitucional foi sugerido a “Criação 

de uma cartilha resumindo os direitos fundamentais, funções dos Poderes e foco 

principalmente nos deveres civis, sociais e humanitários. ”  (Vicente, 2014). 

Referente ao processo democrático opinou o mestre na área Constitucional que, 

“criaria uma cultura de participação democrática e tornaria o país bem mais democrático 

com a participação popular. ”  (Vicente, 2014). 

 

RESULTADOS 

Como pôde-se identificar a aceitação por parte dos alunos foi relevantemente 

positiva. Uma vez que, de acordo com o gráfico 1 os percentuais positivos foram bem 

acima do esperado. Também como já mencionado é importante que os alunos com apoio 

pedagógico auxiliem para com a construção do conteúdo a ser ministrado em sala de 

aula. 

No tocante a aplicação do Direito Básico na escola pôde-se notar que houve um 

receio significante por parte dos questionados, sendo que isso pode se dar pelo fato da 

saturação dos mesmos com as atuais disciplinas obrigatórias.  

Concordam também os questionados que o ensinamento de direitos na escola 

não deve somente ser para os alunos do Ensino Médio, mas também para adultos e 
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idosos. Porém, o mais admirável é que os próprios educandos concordam que que a 

aprendizagem de direito na escola será utilizada no seu dia a dia, o que fortalece a 

presente proposta uma vez que será benéfica e produtiva. 

Quanto a avaliação do conhecimento jurídico dos participantes, pôde-se notar 

que existe sim um conhecimento jurídico por parte dos alunos, mas um conhecimento 

muito simplista. Ficando ainda evidente que os Direitos e Garantias Fundamentais 

previstos na Constituição Federal de 1988 ainda não são difundidos no grau em que 

deveriam.  

Nas entrevistas pôde-se notar o apoio dos docentes à presente pesquisa, uma 

vez que a julgaram relevante, além de afirmar que a mesma pode contribuir para o 

processo democrático. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Usar o Direito como um instrumento de educação é mais que valorizar as 

Ciências Jurídicas, 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. 

Da presente pesquisa fica demonstrada a necessidade de transformar o senso 

comum dos educandos sobre democracia e política para um senso crítico e qualificado, 

possibilitando dessa forma, a eliminação do analfabetismo jurídico-político. 

Como menciona José Renato Nalini (2008 p. 217) há muito a ser feito pelo uni-

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

acionar a sua vontade. 
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