
A INSERÇÃO DE CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO NA EDUCAÇÃO 
FORMAL BRASILEIRA: UMA FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO DA 

REALIDADE SOCIAL 
 

Aline de Farias Araújo1, Dinaika N. Almeida Monteiro2, Larissa Antônia3, Rayana 
Almeida Arruda4 

 
 
 
 
RESUMO 

O presente trabalho teve o objetivo de demonstrar a importância da inserção 
de conhecimentos basilares de Direito na educação, como forma de transformar a 
sociedade e a realidade, criando cidadãos mais conscientes e críticos com relação à 
contribuição que poderá ser dada por cada um deles na construção de uma 
sociedade melhor e mais próxima aos anseios da população. Para o 
desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas referências bibliográficas, materiais 
da Internet e a legislação. Diante do que foi exposto, fica nítida a importância da 
inserção de conhecimentos básicos de Direito, e até mesmo de política, na escola 
formal, visto que, sendo o Direito um conjunto de regras que regem toda uma 
sociedade, nada melhor do que ter contato com ele, desde a infância, para 
compreender melhor a realidade da qual se faz parte, para que se possa optar entre 
contribuir para sua manutenção, ou trabalhar para sua mudança. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 A sociedade não é algo estático. A realidade que nos cerca pode ser alterada 
– positiva ou negativamente – por vários fatores. Um deles é a educação. Acreditar 
na educação como meio de transformação da sociedade é reconhecer seu papel 
primordial, qual seja, a formação de cidadãos. 

A medida em que o conhecimento é construído junto, refletido e analisado, o 
ser humano percebe o mundo que o cerca, e se identifica como responsável por ele. 
Compreende que não só pode como deve participar ativamente do processo político 
que rege a sociedade da qual faz parte, seja através de movimentos sociais, 
sindicatos, ONG’s, ou até mesmo ocupando cargos políticos. 

A compreensão do papel da educação evoluiu conforme se desenvolveu o 
conceito de cidadania. Entender esse papel, hoje, é identificá-la como um direito 
humano, e como instrumento de efetivação de outros tantos direitos. É perceber que 
tanto o ordenamento jurídico a influencia, visto ser ele o definidor de suas diretrizes 
e princípios – no que se refere à educação escolar – como também a educação 
definirá os valores e princípios que regerão o Direito posterior.  

Acreditando nesse papel modificador e construtor da realidade, é que se 
pensa na necessidade de conhecimentos básicos de direito – e até mesmo de 
política – no ensino formal, desde o Ensino Básico, como contribuição para a 
elaboração do discernimento crítico dos futuros cidadãos. 
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2. Educação como meio de transformação de uma realidade social 
 Não é de hoje que se fala do papel transformador da educação na construção 
das diretrizes de uma sociedade. E muito se engana aquele que compreende a 
educação como função única das instituições de ensino. A construção do 
conhecimento se dá em todos os ambientes de organização social, geradores de 
importantes discussões, como movimentos sociais, grupos de debate, partidos 
políticos, e até mesmo a família. 
 “Quando o homem compreende sua realidade pode levantar hipóteses sobre 
os desafios dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e com 
seu trabalho pode criar seu mundo próprio (...).” (FREIRE,1979,p.30) 
 A sociedade reflete um conjunto de valores, princípios e comportamentos, 
fruto da contribuição particular de cada indivíduo. A educação recebida por este 
contribuirá para seu desenvolvimento como pessoa, em todas as funções que vier a 
exercer na vida, seja no papel de filho, irmão, patrão, empregado, dentre tantos 
outros. Quando se fala em educação, como já dito anteriormente, temos de entender 
toda a instrução recebida, seja na escola ou fora dela. 
 O que deve ser compreendido, por aqueles que por ventura ainda assim não 
pensem, é que a educação pode interferir na configuração da realidade que nos 
cerca. Por isso ela deve receber um cuidado especial por aqueles que se importam 
com a construção dessa realidade, especialmente os que ainda sonham com uma 
sociedade justa. 
 A educação transforma na medida em que oferece ao ser humano o 
conhecimento necessário para a formação de sua consciência crítica – desenvolvida 
na família, no trabalho, nas instituições, nos movimentos sociais - e de sua 
compreensão dos processos que regem a sociedade da qual faz parte, 
reconhecendo-se, inclusive, como responsável por ela. E esse reconhecimento, 
promovido pela educação recebida, o fará engajar-se na luta pelas melhorias 
necessárias, ao lado de pessoas de pensamentos e valores parecidos, somando-se 
forças e vozes na busca da realidade desejada.  
 Vive-se numa sociedade democrática. A educação, assim, também tem o 
papel de fazer construir essa democracia, concretizá-la e efetivá-la nos moldes mais 
apropriados para a constituição da justiça e igualdade social tão almejada por 
aqueles que trabalham pelas mudanças.  
 Michael Apple e James Beane (2001,p.16) apresentam alguns fundamentos 
para a existência da democracia, esclarecendo que a educação têm papel essencial 
na ampliação e efetivação destes: 
1 – o livre fluxo das idéias, independentemente de sua popularidade, que permite às 
pessoas estarem tão bem informadas quanto possível; 
2 – fé na capacidade individual e coletiva das pessoas criarem condições de resolver 
problemas; 
3 - uso da reflexão e da análise crítica para avaliar idéias, problemas e políticas; 
4 - preocupação com o bem- estar dos outros e com o “bem comum”; 
5 – preocupação com a dignidade e os direitos dos indivíduos e das minorias; 
6 – a compreensão de que a democracia não é tanto um “ideal” a ser buscado, como 
um conjunto de valores “idealizados” que devemos viver e que devem regular nossa 
vida enquanto povo; 
7 – a organização de instituições sociais para promover e ampliar o modo de vida 
democrático; 
 A educação, assim, poderá fazer com que o conhecimento e compreensão 
destes fundamentos consolidem a democracia, amadurecendo-a, e fazendo com 
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que os princípios da ética e da justiça possam reger os procedimentos políticos que 
a caracterizam.  
 É preciso conhecer a realidade para mudá-la. Saber como fazê-la também é 
essencial. E, mais do que isso, sentir a necessidade de contribuir, reconhecendo a 
responsabilidade para com a sociedade em que se vive, é fundamental, e a 
educação é o grande vetor de tudo isso.  
 
3. Educação e Cidadania: a visão de Maria da Glória Gohn 
 Maria da Glória Gohn esclarece, em seu livro “Movimentos Sociais e 
Educação”, que há um elemento de conexão entre os movimentos sociais e a 
educação: a cidadania. Em sua obra desenvolve um raciocínio que acompanha a 
evolução da concepção da cidadania ao longo de todo o processo histórico por que 
passou a humanidade. Para Locke, a questão da cidadania estava intimamente 
ligada com a educação, sendo este termo compreendido como “capacidade 
intelectual”, na medida em que só era cidadão aquele que, provido de posses, era 
independente para tomar suas decisões e fazer suas escolhas, livre, portanto, para 
desenvolver seu discernimento com relação a realidade que o cercava. 
 No século XVIII, inicialmente a cidadania se resumiria a uma questão 
educativa. As diferenças sociais eram vistas como diferenças de capacidade. Com a 
consolidação do capitalismo, surgem concepções alternativas dos direitos na medida 
em que as lutas sociais deixam de ser voltadas somente para a subsistência. A 
educação passa a ser utilizada como mecanismo de controle social pelas classes 
dirigentes. 
 Já a concepção de cidadania, no século XIX, dirige-se a todos, buscando 
mediante a educação “domesticar” as massas, deixando a sociedade num estado de 
harmonia. É nesse período que se outorgam direitos sociais por parte do Estado, e 
não os conquistam a população mediante lutas – como era de se esperar. A prática 
educativa possui, nesse período, métodos de persuasão, esclarecimento e 
moralização de cada futuro cidadão. 
 No século XX, a educação promoverá o novo enfoque que é dado aos 
direitos, vistos a partir de então como deveres para com o Estado, que passa a os 
regulamentar e a os restringir, ou mesmo a os cassar, dependendo do contexto 
histórico. A cidadania passa a ser vista como competência estatal. Desenvolve-se o 
neoliberalismo comunitário, e a educação tem fundamental papel nisso, visto que se 
busca educar para a cooperação geral. 
 A autora apresenta outra acepção do conceito de cidadania, ainda valorizado 
neste século XXI, elaborada a partir de grupos organizados da sociedade civil. É a 
chamada “cidadania coletiva”. A educação possui importante papel na construção 
dessa cidadania coletiva, uma vez que esta passa a ser construída no processo de 
luta, e este, por si só, já é um movimento educativo.  A educação no século XXI 
passa por novas análises, novos estudos, e, nesse sentido, propostas de mudanças 
são feitas, em diversos aspectos, visando efetivar o real papel que possui na 
sociedade: o papel transformador e construtivo de uma sociedade mais justa, mais 
humana, mais igualitária. 
 
4. Educação como um Direito Fundamental 
 Direitos Fundamentais, direitos humanos positivados, são aqueles que têm 
como foco a dignidade da pessoa humana. A educação é encarada pelo 
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ordenamento jurídico brasileiro como um direito fundamental social5, ou seja, direito 
a ser garantido pelo Estado a toda pessoa.  
 Atualmente muito já se fala sobre a educação para os direitos humanos, 
porém o tema da educação como um direito humano é menos discutido. Concebê-la 
dessa forma significa vê-la como algo inerente à pessoa humana, já que é através 
dela que o ser humano se desenvolve, garantindo a dignidade de sua existência. Diz 
respeito, de acordo com Sérgio Haddad, a considerar o ser humano em sua vocação 
do querer “ser mais”6, do querer superar as condições de sua existência no mundo, 
valendo-se, dessa maneira, do seu trabalho e do convívio em sociedade. 
 Essa vocação humana, conforme salienta Haddad, tem na educação o 
elemento fundamental para a sua realização. E de maneira diversa não poderia ser, 
visto ser a educação, como dito anteriormente, o grande construtor de valores, 
comportamentos e idéias que guiarão toda uma existência, servindo de diretrizes 
para as alterações que o ser humano, naturalmente, teria de fazer no ambiente em 
que vive.  
 Essa educação jamais poderá ser resumida ao ambiente escolar. O processo 
educativo compreende os primeiros contatos humanos, após o nascimento; as 
relações familiares e de amizade; as informações assimiladas oriundas dos meios 
de comunicação; os princípios religiosos aprendidos ao longo da vida, etc. Os 
sistemas escolares são, sem sombra de dúvida, parte desse processo. Leviano seria 
desconsiderar a grande influência que os trabalhos desenvolvidos nas escolas 
podem exercer em seus alunos - independente da faixa etária em que se encontrem 
- na construção de sua personalidade. 

“Os sistemas escolares são parte deste processo educativo em que 
aprendizagens básicas são desenvolvidas. Ali, conhecimentos essenciais são 
transmitidos, normas, comportamentos e habilidades são ensinados e aprendidos. 
Nas sociedades modernas, o conhecimento escolar é quase uma condição para 
sobrevivência e bem estar social.” (HADDAD,p.1) 

Além disso, o processo educativo, e a valorização da educação de um modo 
geral, possibilitam a concretização de outros direitos, na medida em que estes são 
conhecidos, são compreendidos e são respeitados. É de se esperar que uma 
pessoa que tenha tido acesso à escola, uma escola que o possibilitou compreender 
a realidade que o cerca, que o fez crítico e reflexivo com relação a essa realidade, e 
que lhe deu informações sobre os direitos garantidos pelo Estado do qual faz parte, 
tenha melhores condições de efetivar - ou buscar que se efetivem – outros direitos, 
como o direito à saúde, ao meio ambiente saudável, à moradia, e os demais. 
 Será através da educação que o ser humano, compreendendo suas 
necessidades e daqueles que se encontram em situação de vida diversa da sua, 
poderá reivindicar a positivação de outros direitos pelo ordenamento jurídico vigente 
em seu país. Assim, percebe-se claramente que a educação - escolar e não escolar 
- é um direito humano, na medida em que garante muitos aspectos referentes à 
dignidade da vida - tendo o dom de proporcionar a equidade, inclusive, na medida 
em que todos têm acesso às informações, às reflexões e aos debates realizados – e 
possibilita a efetivação de outros direitos humanos. 

                                                 
5 Art.6º,CF/88 – “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.” 
6 A compreensão da ontológica vocação do ser humano de “ser mais” aparece nas obras de Paulo Freire. “O 
estranho humanismo desta concepção (de educação) ‘bancária’ se reduz à tentativa de fazer dos homens o seu 
contrário – o autômato, que é a negação de sua ontológica vocação de Ser Mais” (1979,p.70) 
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5. Direito e Educação: um caminho de mão dupla 

O Direito, como o conjunto de normas que regem uma sociedade, por demais 
influencia a Educação que um povo receberá. Com relação à educação formal, por 
exemplo, é o que determina seus parâmetros, suas diretrizes básicas. Mas a 
educação recebida certamente influencia na feitura das futuras normas que regerão 
essa sociedade, de tal modo que percebemos haver um caminho de mão dupla 
entre o Direito e a Educação, onde interferências são sentidas nos dois pólos dessa 
relação. 
 Um Estado que permita a existência de partidos políticos de diferentes 
ideologias7, a organização dos trabalhadores em sindicatos8, e a possibilidade de 
luta através dos mais diversos movimentos sociais9, alimenta a existência tão 
saudável e necessária da educação não-formal, da educação-experiência, da 
educação-luta, da educação-vida.  
 A Constituição Federal Brasileira, a chamada Lei Maior, preconiza, em seu 
art. 205, que a educação é direito de todos e é dever do Estado e da família, visando 
o pleno desenvolvimento da pessoa, e seu preparo para o exercício da cidadania10. 
As escolas desenvolvem atividades que têm a capacidade de concretizar esse 
objetivo constitucional, especialmente em algumas datas comemorativas. Contudo, a 
realidade de poucas vagas nas universidades públicas, e de poucos postos 
empregatícios, fazem com que a grande preocupação que gira em torno das escolas 
seja a preparação para o vestibular. A preparação do indivíduo como ser social, 
partícipe da construção do mundo em que vive, fica em segundo plano. 
 Vale destacar o papel da família. Certamente, não se poderá conferir somente 
ao espaço escolar a responsabilidade da construção do ser humano como cidadão. 
A família é o núcleo-base da existência de uma pessoa. È o primeiro contato com o 
conjunto de valores, comportamentos, e padrões que regem uma sociedade. Será a 
combinação da família com a escola que o desenvolvimento da criança e do jovem 
poderá ser mais efetivado. A escola, porém, deve ser um espaço propício para esse 
desenvolvimento. Deve possibilitar a troca de informações e de idéias com as 
famílias de seus alunos, incentivando-a. 
 O Direito, por diplomas normativos específicos, regulamenta a educação 
formal concedida no país. O mais conhecido desses diplomas é a chamada Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB.  
 Em seu art. 1º, a LDB esclarece aquilo dito anteriormente: a educação 
transpassa os muros de uma instituição escolar11. O que se falta ver, na prática, é 
que isso seja passado aos alunos. Ou seja, faz-se necessário que os educandos 
enxerguem o quão importante é o processo de aprendizagem, de construção do 
                                                 
7 “Art.17, CF/88 – É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a 
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana (...)” 
8 “Art.8º,CF/88 – É livre a associação profissional ou sindical (...)” 
9 “Art.5º,CF/88 – (...) 
XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de 
autorização, desde que não frustrem a outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas 
exigido prévio aviso à autoridade competente; 
XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar (...)” 
10 “Art.205,CF/88 – A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 
11 “Art.1º,Lei nº9394/1996 – A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” 
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conhecimento, e que este se materializa não somente dentro de uma sala de aula. 
Falta na maioria das escolas públicas motivação, tanto por parte dos alunos, quanto 
por parte dos professores, para que essa bela compreensão da educação deixe de 
ser “letra” e passe a ser “prática”. 
 Mas, como mencionado anteriormente, não é somente o Direito que influencia 
a educação oferecida pelo Estado. Esta educação acabará por formar a população 
que futuramente vivenciará as normas jurídicas, os que elegerão os futuros 
elaboradores das leis, ou mesmo ainda formará os que aplicarão e criarão o futuro 
Direito. Uma educação crítica, reflexiva, que põe o educando a questionar aquilo que 
lhe é posto, formará cidadãos com maior tendência a participar de possíveis 
mudanças no ordenamento jurídico de maneira mais ativa do que uma educação 
engessada e limitada com os conteúdos programáticos obrigatórios. 
 Assim tanto é preciso valer-se do Direito e de suas disposições legais para 
definir a educação que se objetiva dar a população, como é preciso perceber que a 
educação recebida por um povo influenciará na maneira como ele lida com o Direito, 
como ele aceita o Direito e como ele intervirá – ou não – no Direito que o rege. 
 
6. Importância da inserção de conhecimentos básicos de Direito na educação 
formal 

Sabendo ser a educação um instrumento de transformação da sociedade, e 
reconhecendo que o conhecimento liberta o homem – liberta na medida em que não 
se estará vinculado às opiniões dos “mais estudados”, já que se terá a capacidade 
de elaborar a própria opinião; e na medida em que menos facilmente poderá ser 
enganado com relação à realidade que o cerca – parece ser fundamental discutir a 
inserção de algumas temáticas na educação escolar. 

Na educação não-formal, a educação que se obtém na militância dos 
movimentos sociais, na participação de um partido político, ou mesmo em grupos de 
discussão, normalmente assuntos como “direitos”, “política” e “mobilização social” 
são discutidos. É necessário para a melhor compreensão da sociedade que tanto se 
quer construir. Na escola, porém, não são temáticas tão discutidas. 

Alguns educadores, conscientes de que são construtores de conhecimento, e 
não meramente transmissores – como alerta Paulo Freire, em “Pedagogia da 
Autonomia” – trabalham, na medida em que conseguem espaço, essas temáticas 
com seus alunos. A proposta que parece importante é a de que estas temáticas não 
fiquem apenas a mercê da conscientização do educador, mas que sejam previstas, 
incentivadas e orientadas pelo próprio ordenamento jurídico. 

Os estudantes de direito que têm a oportunidade de trabalharem em projeto 
de extensão realizando cursos, ou palestras, sobre algum aspecto do Direito, 
percebem com clareza o quanto a população – e nem sempre somente as de classe 
baixa – é carente de informações sobre os direitos que possuem e a quem recorrer 
quando estes são violados. E esse desconhecimento é um dos grandes 
responsáveis pela impunidade, ou mesmo por novas violações ao mesmo direito. Na 
medida em que escutam falar sobre seus direitos, e que compreendem que foi a luta 
de outras pessoas que os criaram, percebem as pessoas que elas não somente 
podem exigir o cumprimento deles, como devem; que não somente podem contribuir 
para a elaboração e efetivação de novos direitos, como devem. E é justamente 
percepções como essa que transformará a sociedade atual em atuante, em 
participante, em real construtora de seus destinos, fazendo com que a democracia 
se consolide através da participação popular no processo político. 
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Não parece necessário a elaboração de uma nova disciplina curricular para 
tratar de assuntos do mundo do direito ou da política. Inicialmente, é preciso que os 
educadores compreendam o papel da educação. Que rompam com a tradicional 
concepção da “educação bancária” e vivenciem a educação que promove a 
autonomia, convencendo-se, definitivamente, de que “ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou construção”. 
(FREIRE,2007,p.22) Depois, precisam – os educadores e educandos – reconhecer a 
necessidade de conhecimentos básicos sobre os direitos fundamentais do ser 
humano – bem como demais assuntos relacionados a efetivação desses direitos – 
para a construção de uma sociedade mais justa. E que, então, possa o ordenamento 
jurídico, percebendo essa importância, incluir nos conteúdos programáticos 
obrigatórios das disciplinas, ao longo de toda a vida escolar, temáticas a serem 
conhecidas, debatidas e compreendidas, diretamente relacionadas às noções de 
Direito e Política. 

Assim, parece importante o contato com textos normativos desde o Ensino 
Fundamental. A Constituição Federal deve ser conhecida por um estudante que 
conclua o Ensino Médio. Noções sobre divisão dos poderes estatais, competências 
de cada poder, e funções de cada agente político que ocupa um cargo dentro desse 
poder deve ser ensinado ao longo de toda a vida escolar. Discussões sobre 
movimentos sociais, conhecendo-se os existentes no país - seus nomes e objetivos; 
debates sobre algumas leis existentes, seus efeitos e impactos na vida social; 
conhecimento dos Direitos Fundamentais do ser humano, bem como a maneira de 
como proceder diante de violações a esses direitos; dentre tantos outros aspectos 
parecem ser importantes no convite à participação popular na construção de uma 
nova realidade. 

O conhecimento de seus direitos faz com que a sociedade lute por eles, 
reivindique sua efetivação e a punição adequada a sua violação. Reconhecendo-se 
como construtor de novos direitos, pela participação política de maneira ativa – seja 
pelos movimentos sociais, seja ocupando cargos políticos – o ser humano 
compreenderá a dimensão de sua responsabilidade para com o mundo a sua volta. 
Sabendo como as coisas “devem ser”, ele poderá optar entre concordar com “como 
as coisas são”, ou contribuir para que o “dever ser” torne-se “ser”. O conhecimento 
de seus direitos, bem como de questões fundamentais de política, tornará o ser 
humano livre das garras daqueles que necessitam de sua ignorância para ocupar e 
manter-se no poder, abusando dele em detrimento de tantos outros que precisam de 
seu honesto uso para terem uma vida digna. 

 
7. CONCLUSÃO 

Diante do que foi exposto, fica claro o papel importante da educação 
oferecida a uma população na construção de sua realidade. Analisando dispositivos 
do nosso ordenamento jurídico, percebemos que o legislador reconheceu esse 
papel, muito embora, na prática, não haja tanto estímulo, ou mesmo condições, para 
exercê-lo. 

Defender a educação pública de qualidade, passando desde por questões de 
salários dignos, até a revisão do conteúdo programático obrigatório, bem como a 
maneira de trabalho desses conteúdos, é defender a construção de uma nova 
realidade social. Uma realidade de professores estimulados, de estudantes críticos e 
conscientes, de mão-de-obra qualificada, de vida digna.  

Assim, parece de suma importância a inserção de conhecimentos básicos de 
direito, e até mesmo de política, na escola formal. Se é o Direito, como conjunto de 
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regras, e a Política, que regem toda uma sociedade, nada melhor do que ter contado 
com eles, desde a infância, para compreender melhor a realidade da qual se faz 
parte. E, conhecendo essa realidade, optar entre contribuir para sua manutenção, ou 
trabalhar para sua mudança. 
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