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RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi traçar uma linha sobre a evolução histórica da educação, a formação política cidadã,
bem como a incidência de conhecimentos na área do direito. É importante ressaltar que há uma direta relação entre
educação e formação política e que noções de direito são fundamentais para que tal formação se dê de maneira eficaz.
A educação é tida pela Constituição Federal como um direito fundamental, vinculando-se diretamente à dignidade da
pessoa humana. Desta forma, faz-se imprescindível noções jurídicas e a interdisciplinaridade de tais noções para com os
demais ramos da educação para que seja garantido a todos os indivíduos, o acesso irrestrito a padrões de conduta
social que valorizem a formação de ideias do indivíduo. A atubal era da informação faz com que todos tenham opiniões
não fundamentadas, o que acaba por gerar uma pseudopolitização e, consequentemente, falsas noções de cidadania e
justiça. É preciso que, além da interdisciplinaridade do ensino regular com o direito, seja incentivado que ideias sejam
expostas não de maneira unilateral a fim de manipular opiniões, mas sim com o escopo de fundamentar as opiniões já
formadas pelo contexto social,  demonstrando justificativas acadêmicas plausíveis para que o discurso se eleve e a
cidadania seja também exercida pelo respeito a opiniões contrárias. O papel do direito na educação regular, bem como
da  exposição  de  ideias  bilaterais,  é  que  opiniões  rasamente  constituídas  sejam  devidamente  fundamentadas,
ocasionarando um amadurecimento intelectual  dos jovens e,  consequentemente,  uma sociedade com conceitos de
cidadania bem definidos e enraizados. 
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1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 traz como um de seus direitos fundamentais a dignidade da
pessoa humana. A dignidade pode ser garantida com a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, além da erradicação da pobreza e da redução das desigualdades. 

O alcance desses objetivos depende unicamente da conscientização da população a respeito
de  noções  de  cidadania  e  da  conscientização  neutra  a  respeito  de  temas  importantes  para  a
sociedade como um todo. 

A educação no Brasil vem sofrendo profundas transformações e os estudantes como um todo
vêm adquirindo historicamente  a capacidade de se posicionar  e  de  se expressarem como lhes
convém. Tal fato demonstra que, com o passar dos anos, os resquícios da ditadura são deixados
para  trás  em prol  da liberdade de expressão,  ainda que muitas vezes tais  expressões estejam
vinculadas a opiniões previamente apresentadas de maneira unilateral, permanecendo muitas vezes
vinculadas a estas.

As teorias pedagógicas modernas, amparadas pelo art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases (lei
9394/96), afirmam que a educação deve preparar as pessoas para o convívio em sociedade. As
disciplinas são determinadas previamente por sua possibilidade de aplicação prática. Muito embora
sejam de suma importância para diversas áreas da vida do indivíduo, tais disciplinas são tratadas
isoladamente  e  de  maneira  unilateral  pelos  veículos  educacionais,  construindo  opiniões  pré-
determinadas pelo sistema, consequentemente engessando a capacidade do indivíduo de pensar e
formar sua própria opinião.
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Vale ressaltar que, além de noções pré-determinadas, a concretização dos objetivos e direitos
previstos na Carta Magna, como a diminuição da desigualdade, tornam-se inalcançáveis sem que
haja  uma  conscientização  da  existência  de  tais  direitos,  e  tal  conscientização  demanda  a
necessidade da interação entre noções de direito com as demais disciplinas existentes na grade
regular de ensino.

Sob este contexto, o presente trabalho desenvolve-se no sentido de denotar as falhas na
interação  entre  a  educação  brasileira  com  o  direito,  bem  como  de  ambos  com  as  previsões
constitucionais a respeito da formação da cidadania por meio do ensino, visando uma diminuição da
desigualdade por  meio  da formação de opinião,  que,  contudo,  se  dá muitas  vezes de maneira
manipulada e sem a real noção da extensão de termos fundamentais para a almejada igualdade,
como dignidade da pessoa humana e o conceito de justiça.

2 METODOLOGIA

Para o presente trabalho foram utilizados os métodos de abordagem dedutiva, bem como os
métodos de procedimento histórico e comparativo. No que se refere aos métodos jurídicos, utilizou-
se o método interpretativo, exegético e sistemático.

A  técnica  fundamentou-se  na  pesquisa  documental  e  bibliográfica  em  livros,  artigos,
jurisprudências e outras fontes, todas devidamente mencionadas.

3 RESULTADOS 

Considerando a abordagem da importância da interdisciplinaridade das matérias regularmente
previstas pela LDB com o direito e, consequentemente, a exposição da necessidade de que tal
interdisciplinaridade seja feita não só de maneira expositiva, mas neutra e não tendenciosa por parte
dos educadores, denota-se a necessidade de uma alteração na perspectiva educacional nacional.

Fica evidente que a forma com que as informações são assimiladas, isoladas e sem uma
noção de cidadania e justiça, está incoerente com o contido no art. 2º da Lei 9394/96, que determina
que a educação é dever do Estado, devendo-se amparar nos princípios da liberdade e solidariedade
humana e, ter por finalidade, o desenvolvimento e o preparo do indivíduo para a sociedade e para o
trabalho.

Noções básicas de direitos e deveres, bem como sobre o ordenamento jurídico pátrio, a fim
de conscientizar a população da cidadania e direitos como a dignidade da pessoa humana deveriam
ser desde cedo inseridas no contexto educacional. 

Outro ponto abordado é a importância de uma educação voltada à capacidade de formação
de opinião, e não à simples exposição de opiniões pré-estabelecidas que vinculam o educando a
uma linha de pensamento fixa, limitando igualmente a capacidade de livre formação como cidadão e
detentor de direitos políticos. 

Todos  os  fatores  supracitados  denunciam  uma  educação  pseudoeficiente  que  origina
pseudocidadãos, que embora com incontável o número de informações, encontram-se aprisionados
em  um  contexto  pré-estabelecido  pelo  sistema  educacional  de  ensino,  sendo-lhes  vedada  a
consciência  de  que  são  seres  humanos  dotados  de  personalidade  e,  juntamente  com  esta,  o
exercício  de  direitos  fundamentais,  sendo,  portanto,  a  educação  atual,  incompatível  com  seu
conceito e finalidade trazidos na Constituição Federal
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do presente levantamento, percebe-se uma inconsistência no programa educacional,
o qual não é eficaz em atingir plenamente suas finalidades para as quais é estruturado. Isto se dá à
medida  em que  não  é  oferecido  aos  estudantes,  em sua  grade  curricular,  uma  disciplina  que
oportunize um conhecimento no que se refere a noções elementares de Direito.

Ademais, têm-se que um dos principais objetivos da educação é a concepção de cidadania.
Concepção  esta  definida  pela  doutrina  como  sendo  diretamente  relacionada  à  consciência  do
indivíduo de seus direitos fundamentais, como expressa Ferraz (2013, p.94):

“Logo,  evidencia-se,  por  si  só,  a  necessidade,  que é fundamental  e  básica,  de  o  cidadão
reconhecer  seus  direitos  fundamentais  e  os  deveres  dele  decorrentes,  de  molde  a  poder
exercitá-los,  exigir  seu  respeito  e  cumprimento  e  eleger  opções,  perante  a  sociedade e  o
Estado,  entes  aos  quais  compete  afirma-los  e  protege-los,  seja  diretamente,  seja  por
intermédio de ações construtivas”.

Concluiu-se,  portanto,  que  tal  reconhecimento  só  é  possível  se  vinculados  estiverem  a
educação com noções de Direito, no tocante principalmente a questões Constitucionais e de direitos
fundamentais.  Tais  preceitos  devem  ser  incluídos  na  grade  regular,  bem  como  tratados  com
interdisciplinaridade  entre  todas  as  matérias,  a  fim  de  firmar  o  conceito  de  cidadão  em  cada
indivíduo, em prol de um desenvolvimento cultural social que proporcione a evolução do Estado e da
sociedade como um todo.

É preciso demonstrar  claramente  a condição de cidadão e,  juntamente  com esta,  criar  a
cultura  do  direito  e  do  dever  como  inerentes  à  condição  humana,  gerando  a  capacidade  de
demandar  tais  direitos,  de  exercer  tais  deveres  e  de,  principalmente,  gozar  de  seus  direitos
fundamentais  a  partir  da  formação  de  um  senso  crítico  aguçado  e  não  pré-determinado  pelo
contexto a que se está inserido. 
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