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RESUMO 

O Projeto Educação do Bem busca levar conhecimentos básicos de direito 

e cidadania para alunos do ensino fundamental e médio, aproximando-os dos 

instrumentos para controle e fiscalização, por meio do contato com autoridades e 

especialistas dos poderes executivo, legislativo e judiciário, com o objetivo de inserir 

o espírito crítico e observador nos jovens de 11 a 17 anos a fim de renovar o 

sentimento de amor à pátria e confiança na eficácia da Constituição. 

Pretende ainda a realização de palestras, minicursos, acesso a mídias digitais 

(áudio, vídeo, e-books) que visam complementar a cultura proposta em sala de aula 

pelo ensino regular, incorporando o ensino dos pilares do direito de forma leve e 

descontraída. 

Entendemos que o Direito como ciência humana, é a melhor ferramenta para 

ser utilizada como base da educação, afinal a educação é Direito Fundamental sendo 

garantido na Constituição Federal de 1988. A educação possui parâmetros criados 

pelo próprio direito, sendo estabelecidas leis para que sirvam como base para os 

modelos de ensino, porém o verdadeiro foco deste trabalho, é a utilização do direito 

como matéria didática para educar, traçando um novo modelo à ser seguido, levando 

como principal teoria, o pensamento de que um cidadão bem educado, sabe de seus 

deveres e direitos, sendo efetivo em suas ações na coletividade, e que em um plano 

mais longínquo, a certeza de que a educação é a cura para todos os chagas que 

assolam a nossa sociedade, em todos os aspectos sociais. 

 

INTRODUÇÃO 



No Brasil, infelizmente, há uma tendência de isolamento da maioria das 

universidades em relação às demandas da sociedade em geral. Muitos profissionais 

saem das universidades com uma formação mais preocupada com titulação do que 

com a produção de conhecimento relevante.  

Contudo, a realidade exige a criação de ações práticas, que levem a inserção 

do investigador acadêmico em programas educativos, num intercâmbio de 

experiências entre produtores e consumidores de conhecimento na área da educação. 

 

OBJETIVOS 

O Projeto Educação do Bem busca construir uma ponte de aproximação do 

Direito com a Escola de ensino fundamental e médio nas redes pública e particular, 

atendendo inicialmente as cidades de Catanduva e São José do Rio Preto, assumindo 

o compromisso dialogal, participativo e informativo, no sentido de conectar, desde 

cedo, as pessoas com os seus direitos, colaborando para que crianças e adolescentes 

tenham uma postura mais ética, racional e ativa perante questões do Estado.  

Acreditamos na Educação como processo pedagógico de transmissão de 

conhecimento, que visa desenvolver a pessoa, preparar para o exercício da cidadania 

e para a qualificação ao trabalho.  

O fim da educação é, portanto, a pessoa, a cidadania e o trabalho e este 

constitui o propósito do nosso projeto, que tem feito uso do Direito como ferramenta 

de ensino, para formação de cidadãos, buscando sempre uma formação humanística, 

fugindo apenas da teoria tal qual a maioria das instituições oferece hoje, ensinando 

valores e princípios de interesse coletivo. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória que se utiliza de (a) levantamento 

bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas; e (c) 

análise de exemplos que estimulem a compreensão do tema abordado. 

Inicialmente foram utilizados livros, artigos e revistas referentes aos temas de 

Direito e Educação (pesquisa teórica). 



Ato contínuo, foram colhidas informações sobre o sistema de ensino brasileiro 

e a expectativa dos jovens para o futuro por meio de pesquisas e entrevistas com 

pessoas conhecedoras de ambos os temas, além instituições que se mostraram 

simpáticas ao nosso trabalho (pesquisa qualitativa e de campo). 

O projeto promoverá palestras e/ou minicursos, de acordo com a 

disponibilidade de cada instituição de ensino, buscando primeiramente instruir os 

professores dessas instituições para que eles próprios possam em um primeiro 

contato com o aluno fornecer as diretrizes básicas sobre cidadania. 

Em um segundo momento buscaremos o contato direto entre esses jovens e 

juristas/autoridades que de forma simples e descomplicada poderão levar o direito 

para os bancos escolares desde cedo. 

Como conclusão, será redigido e enviado à publicação um artigo jurídico que 

fará uma análise histórica sobre a abordagem do tema educação em todas as 

constituições brasileiras, passando por questões de cidadania e finalizando com a 

experiência desse grupo de pesquisadores Educação do Bem.   

 

DESENVOLVIMENTO 

O projeto teve seu ato inaugural com a realização de entrevista publicada com 

o Mestre e Doutor em educação, Ilmo. Senhor Carlos Roberto Jamil Cury, que 

esclareceu os principais questionamentos destes pesquisadores acerca do sistema 

educacional no Brasil, como ponto de partida para a elaboração do plano de ação para 

a inserção de noções básicas de direito e cidadania no ensino de crianças e 

adolescentes com idade entre 11 e 17 anos. 

A entrevista foi publicada e pode ser acessada nos links abaixo:  

http://www.revistadestac.com.br/noticias/3501/entrevista/-qual-caminho-para-

melhorar-a-educacao-no-brasil 

http://www.fundacaopadrealbino.org.br/portal/lernoticia.php?codigo=7340 

Em seguida, o grupo buscou colaboradores dos poderes executivo, legislativo 

e judiciário que se prontificaram a responder questionamentos dos jovens estudantes 

da rede pública e privada por meio de correio eletrônico, como primeiro passo para a 



conscientização desses alunos sobre o direito de petição, previsto no Art. 5°, XXIV, 

da CF/88. 

Com base na bibliografia indicada, o grupo se dividiu em 04 categorias a fim 

de elaborar artigo jurídico com parecer final. 

Ainda faz parte da análise desta pesquisa, o programa Novo Mais Educação, 

promovido pelo Estado de São Paulo, suas diretrizes, métodos de abordagem e 

resultados. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Nosso grupo conta com dois professores do programa Novo Mais Educação 

que nos trouxeram um feedback da realidade do ensino público e dos resultados 

positivos em relação à frequência, notas e comportamento dos alunos que 

participantes do programa de estudos em contraturno escolar, nos encorajando a 

prosseguir com o Projeto Educação do Bem, tendo em vista que este objetiva 

despertar, bem como o Novo Mais Educação, a curiosidade e o interesse por temas 

da vida cotidiana que por vezes são banalizados pelos próprios estudantes, por meio 

do uso de plataformas digitais, palestras e abertura de diálogos. 

Esses dados nos permitiram direcionar nossos esforços e traçar o plano de 

ação a ser posto em prática no decorrer da pesquisa e após a conclusão desta, traçar 

metas para que a divulgação do artigo originado por este trabalho seja apenas o início 

de um novo braço da educação brasileira no qual crianças e adolescentes terão 

acesso à informação e ao exercício da cidadania. 

Através da realização das entrevistas com os colaboradores, foi possível 

verificar o nível de envolvimento dos jovens em assuntos de Estado e as principais 

curiosidades por eles reveladas em relação às prerrogativas conferidas a cada um 

dos três poderes e decidir, com base nos questionamentos dos alunos, quais serão 

os primeiros tópicos a serem tratados, a fim de despertar o interesse inaugural dos 

jovens neste projeto. 
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