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Resumo: O presente artigo tem como objetivo demonstrar a evidente necessidade da inclusão 

do ensino jurídico nas grades curriculares da educação básica brasileira. A educação sendo 

regulamentada como um direito pela Constituição Federal traz nos seus objetivos o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho, sendo o ensino jurídico de suma importância para o alcance desses objetivos. 

 

Palavras-chave: Direito. Educação. Cidadão. 

 

Abstract: This article aims to demonstrate the clear need for inclusion of juridical education 

in the curriculum of primary education in Brazil. The education being regulated as a right by 

the Constitution brings in its objectives the full development of the person, his preparation for 

the exercise of citizenship and his qualification for work being the juridical education of 

paramount importance to achieving these objectives. 
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1 Introdução 

 

A educação é o meio pelo qual a sociedade prepara os indivíduos para garantir a sua 

continuidade e o seu pleno desenvolvimento social e tecnológico. Trata-se, portanto de um 

processo dinâmico que busca, constantemente, as melhores estratégias para responder e 

contornar os novos desafios que a globalização impõe, a fim de torná-los cidadãos. 

Outrossim, o ensino jurídico, que nada mais é do que o conhecimento em si da área de 

ciências jurídicas, é imprescindível para construção de uma sociedade democrática.  

Em outro sentido, é de conhecimento geral que a educação brasileira básica é falha em 

muitos aspectos, dados do IDEB de 2013 mostram taxas de reprovação e abandono no ensino 

médio beirando aos 30%. 

A lei de diretrizes e bases da educação nacional traz uma concepção acerca do que 

deve ser trabalhado em sala de aula, explicitando que os currículos da educação infantil, do 
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ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, ou seja, todas as 

escolas devem trabalhar a mesma grade programática, e dentro dessa carga horária da grade 

devem estar às noções de ensino jurídico. 

Segundo a mesma lei, o sistema de ensino e os estabelecimentos escolares devem ter 

senso crítico, levando sempre em consideração as necessidades e tradições locais e regionais. 

A LDBEN também recomenda que dentro dos temas ministrados em sala de aula não é 

aconselhável trabalhar apenas os conteúdos básicos, mas também os conhecimentos da 

realidade social e política. Como exemplo dessa aplicação podemos citar as recomendações 

das disciplinas jurídicas, como ECA, Direitos Humanos e também a Constituição Federal.  

Porém, essas indicações não são visualizadas nos planos de aula das escolas 

brasileiras, tendo por consequência não só o desconhecimento do aluno sobre temas 

imprescindíveis para seu pleno desenvolvimento como ser humano como também um reflexo 

negativo em sua formação como cidadão, ou seja, na proporção em que a criança/adolescente 

não toma conhecimento de seus direitos e deveres enquanto homem de direitos, isso refletirá 

diretamente no exercício de sua cidadania. 

Neste aspecto, o que propõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDBEN é que as disciplinas jurídicas sejam trabalhadas visando instigar o aluno a conhecer 

os seus direitos e deveres como cidadão e também, o conhecimento pelo menos básico do 

funcionamento dos três poderes no Brasil, sendo que o que se verifica hoje é uma ampla 

divulgação do realizado pelo poder executivo e uma supressão das diligências dos poderes 

judiciário e legislativo.  

 

2 Metodologia e/ou Materiais e Métodos 

 

Análise bibliográfica de cunho exploratório e teórico a partir de artigos, monografias e 

livros acerca da necessidade do ensino jurídico no ensino básico brasileiro, tantos em escolas 

públicas estaduais e federais como em escolas privadas.  

 

3 Resultados e Discussões 

 

A educação no Brasil é um tema amplamente discutido, a forma como se deve 

proceder e os princípios que devem cercear a educação estão descritos no artigo 6º da nossa 

magna carta. 

 



 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 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 (BRASIL, 

1988). 

 

 

Porém nem sempre a educação teve um espaço dedicado a ela na nossa norma supra. 

Como nos preceitua PILATTI (1996). A Constituição Imperial de 1824 apenas previa a 

gratuidade da instrução primaria aos cidadãos, porem esta ainda era a cargo das famílias e 

igrejas (BRASIL, 1824). 

 
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida 

pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. 

[...] 

XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 

 

 

Após esta, pequenos ganhos foram sendo alcançados com o passar dos anos e das 

Constituições.  

Em 1891 o estado passou a impor que o ensino fosse laico, separando assim Estado e 

igreja das obrigações educacionais (BRASIL, 1891). 

 

Art.72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes do País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

§6º - Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. 
 

 

Em 1934 pela primeira vez a educação teve um capítulo específico que tratou de sua 

regulamentação, este se chamava “Da educação e da Cultura” (BRASIL, 1934) 

Apesar de esta Constituição ter vigorado por apenas três anos apresentou um grande 

avanço quanto à área educacional, trazendo pontos que foram retomados na Constituição de 

1988. 

Com a instituição do Estado Novo em 1937 a educação se voltou principalmente ao 

ensino profissionalizante incentivando as atividades físicas, cívicas, manuais e morais 

(BRASIL, 1937). 

 

Art. 128. A arte, a ciência e o ensino são livres à iniciativa individual e a de 

associações ou pessoas coletivas públicas e particulares. 

É dever do Estado contribuir, direta e indiretamente, para o estímulo e 

desenvolvimento de umas e de outro, favorecendo ou fundando instituições 

artísticas, científicas e de ensino. 

 



 

 

A Constituição de 1946 atribuiu ao Estado a responsabilidade pela educação, porém 

deixando uma quota para a participação da iniciativa privada (BRASIL, 1946). Foi durante 

esse período também que foi estabelecida a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

que permitiu a descentralização da educação da esfera nacional para a estadual. 

 

Art. 171. Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de ensino. 

Parágrafo Único – Para o desenvolvimento desses sistemas a União cooperará com 

auxílio pecuniário, o qual, em relação ao ensino primário, provirá do respectivo 

Fundo Nacional. 
 

 

Após o golpe de Estado em 1967 uma nova Constituição foi promulgada. Apesar de 

esta não trazer grandes avanços, pela primeira vez tratou a educação como um princípio da 

unidade nacional e uma forma de unidade ideológica (BRASIL, 1967). 

 

Art. 168. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola, assegurada à 

igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos 

ideais de liberdade e de solidariedade humana [...] 

 

 

Cada uma dessas Constituições trouxe um pouco mais de avanço, como a divisão dos 

poderes quanto às escolaridades, incumbindo à união legislar sobre o ensino superior e 

também o ensino de disciplinas obrigatórias. 

Entretanto, somente com a Constituição Federal de 1988 é que tivemos o sistema 

educacional sendo tratado como indispensável e igualitário, ganhando o status de direito 

fundamental. 

Ainda a luz da própria Constituição esta também traz a lume a obrigatoriedade da 

tríplice função de garantir a realização plena do ser humano como individuo e ser social de 

direitos e deveres, a fim de inseri-lo como parte de um Estado Democrático e qualificá-lo para 

as atividades profissionais (BRASIL, 1988).  

 
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. 

 

 

Mais adiante no ano de 1996, após mais de 10 anos de tramitação na Câmara e no 

Senado, foi criada a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, que foi 

um marco importante para a educação brasileira, representando uma grande mudança na 



 

estrutura educacional, sendo também a primeira lei nacional a fornecer um conceito de 

educação, definindo e regulamentando o sistema de educação brasileiro com base nos 

princípios presentes na Constituição Federal. Em seu artigo 2º, a LDBEN, faz uma clara 

alusão à necessidade do preparo do educando para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o mercado de trabalho.  

 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996) 

 

 

Vendo por este prisma, o que o artigo anteriormente citado quer dizer é que se espera 

que o aluno na conclusão do ensino médio esteja pronto para agir e adaptar-se no convívio 

social e político, tendo uma ampla base de conhecimento da cidadania. Porém, infelizmente, 

esta não é a realidade que nos cerceia. 

Em pesquisa de campo realizada em Araxá – MG verificou-se que a maioria dos 

alunos concluintes do ensino médio de escolas públicas – federais e estaduais – e também de 

escolas privadas, não sabiam sequer sobre o funcionamento do poder judiciário, ou a função 

de um promotor de justiça (apenas 45,8% sabem qual a função do promotor e apenas 8,2% 

sabem quantos recursos um processo pode ter). 

Para que ocorra uma efetiva inserção do aluno como cidadão faz-se necessário que 

haja previamente a sua preparação, ou seja, que durante as fases iniciais do ensino haja o 

ensino jurídico. 

No ano de 2014, houve uma inovação acerca do ensino dos direitos humanos e da 

prevenção da violência contra as crianças e os adolescentes. A lei 13.010 incluiu o § 9º no art. 

26 da LDBEN, explicitando, com isso, que deve haver conteúdos trabalhados em sala de aula 

referentes ao problema social supracitado. 

Além disso, em 2012, o § 7º já havia sido incluído, inserindo, na Lei acima referida, os 

princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental aos conteúdos obrigatórios. 

 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos. 

(...) 

§ 7o Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da 

proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos 

obrigatórios. 

(...) 



 

§ 9o Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de 

violência contra a criança e o adolescente serão incluídos, como temas transversais, 

nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei 

no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), observada 

a produção e distribuição de material didático adequado. 

 

 

A essência da LDBEN está no fato de querer formar um cidadão consciente, porém 

esta só é um direito amplamente exercido quando acompanhado de um conhecimento do 

individuo acerca do Estado em que vive, da informação das normas que o rodeia e também de 

quais direitos e deveres lhe são cabíveis.  

Como argumenta FREIRE (2011) é necessário que haja conhecimento que possibilite 

uma melhor formação para o cidadão. 

 

A função da escola, entre vários outros fatores, é para aquisição de conhecimentos 

que surtam efeitos no dia-a-dia da sociedade. Porém, pouco se aplica no cotidiano 

do cidadão o conteúdo programático que é passado nas escolas, incidindo 

principalmente na escolha de sua atividade profissional, que direciona o curso 

universitário, isso quando tem oportunidade de fazê-lo. Neste caso, se gostar de 

Biologia, provavelmente vai seguir a área de Saúde, se gostar de Física, tenderá a 

escolher a área de Exatas e se tiver mais afinidade em História e Geografia, terá 

preferência em Humanas. (FREIRE, 2011, p. 4) 

 

 

A grande problemática neste sentido, é que os conteúdos ministrados no ensino médio 

focam a preparação do aluno para os exames de vestibulares, deixando de lado a real 

necessidade, qual seja, a de que o aluno descubra a si mesmo como cidadão, tendo alguns 

conhecimentos jurídicos básicos como, Constituição, Direitos Humanos, Eca, e a partir daí 

forme a sua personalidade podendo escolher a área de atuação que lhe trará realização 

profissional. 

O aluno preparado somente para a questão “vestibular” se torna um individuo 

indeciso, despreparado, sem capacidade de questionar sobre política, direitos ou deveres, e 

como resultado disso adquire uma juventude apática e não cidadã.  

 A expectativa é que quando o aluno saia dos bancos da educação básica se forme um 

individuo capaz de criticar, um ser argumentativo e que saiba exercer seus direitos e deveres 

civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição, para que possa ingressar no ensino 

superior ou no mercado de trabalho com confiança.  

Na Assembleia Legislativa o deputado Romário propôs a alteração da LDBEN para 

incluir a disciplina de Direito Constitucional na grade curricular do ensino básico, projetos 



 

como este já haviam sido propostos por um deputado do Mato Grosso em 2003 e nenhum dos 

dois obteve maioria necessária para aprovação.  

No Estado de Rondônia e no Acre, houve uma iniciativa da Ordem dos Advogados do 

Brasil e de Associações representativas da sociedade para a inclusão de noções básicas de 

direito nas escolas. O projeto é garantido pelo deputado Luiz Gonzaga que defende que se 

“cada cidadão for advogado dos próprios direitos, certamente teríamos uma sociedade bem 

melhor e mais harmonizada”. No entanto, infelizmente, o único estado até os dias atuais que 

já incluiu em seu currículo escolar noções de direito é o Estado de São Paulo que aprovou em 

2007 o projeto de lei 374 de autoria do deputado Alex Manente versando sobre o assunto: 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade no ensino médio da rede pública estadual, a matéria 

de Introdução ao Estudo do Direito. 

Artigo 1º – Fica obrigatória a inclusão no currículo escolar da rede pública estadual 

a disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. 

Art. 2º – A disciplina deverá ser aplicada no 2o (segundo) ano do Ensino Médio, 

sendo obrigatória e eliminatória. 

Art. 3º – O conteúdo programático da disciplina será estipulado pela Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo, seguindo a seguinte diretriz: 

Noções básicas de Justiça e Cidadania; 

Noções básicas de Teoria Geral do Estado; 

Noções básicas de Hermenêutica da Lei; 

Noções básicas de Direitos do Consumidor; 

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta Lei. 

Art. 5º – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias existentes, suplementadas se necessárias. 

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Vale lembrar que em épocas passadas o Direito era tratado nas escolas como a 

disciplina de Educação Moral e Cívica ou Organização Social e Política do Brasil, as quais 

eram consideradas disciplinas obrigatórias nas grades curriculares, tanto das escolas públicas 

quanto nas escolas privadas, conforme se verifica no decreto 869 de 12 de setembro de 1969 

revogado pela lei 8.663 de 1993. 

 
Art. 1º É instituída, em caráter obrigatório, como disciplina e, também, como prática 

educativa, a Educação Moral e Cívica, nas escolas de todos os graus e modalidades, 

dos sistemas de ensino no País.  

 

Art. 2º A Educação Moral e Cívica, apoiando-se nas tradições nacionais, tem como 

finalidade:  

a) a defesa do princípio democrático, através da preservação do espírito religioso, 

da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade, sob a 

inspiração de Deus; 

b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e éticos da 

nacionalidade; 

c) o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade humana; 

d) a culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e aos grandes vultos de 

sua historia; 



 

e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à família e à 

comunidade; 

f) a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o conhecimento da 

organização sócio-político-econômica do País; 

g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas com fundamento na 

moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando ao bem comum; 

h) o culto da obediência à Lei, da fidelidade ao trabalho e da integração na 

comunidade. 
 

 

Claro que não se pode comparar a organização política brasileira daqueles tempos com 

a atual, principalmente tendo em vista os objetivos especificados pelo Decreto Lei vigente na 

época, mas o cerne da questão é o conhecimento que traz esse tipo de disciplina. 

Nas palavras de CASTILHO (2007): 

 
Conhecer as atribuições das principais autoridades, a forma pela qual se deve 

proceder para cobrar destas o que é de direito, saber em que consiste ser consumidor 

e o que isso implica, ter em mente os poderes inerentes à propriedade que possui, e, 

sobretudo, ter bem claro quais são os direitos fundamentais e o que fazer para 

protegê-los – tudo isso demonstra claramente que não há substanciosa vida em 

sociedade sem conhecer o Direito. Ensiná-lo para além dos círculos do Ensino 

Superior, portanto, é uma forma de assegurar que nossa sociedade de amanhã será 

melhor do que a de hoje. 

  

 

Por outro lado é praticamente utópico acreditar que professores, das mais variadas 

disciplinas, com planos de aula imensos que não conseguem ser exauridos, conseguiriam 

inserir disciplinas como o exercício da cidadania ou noções básicas de direito sem prejudicar 

o restante do andamento da matriz curricular. 

A solução mais viável para o momento “hoje” seria a implementação de projetos 

paralelos e parceiros às escolas que trouxessem um pouco deste conhecimento jurídico 

necessário sem prejudicar o andamento dos demais conteúdos programáticos. 

Alguns bons exemplos do citado acima são o do projeto Conhecer Direito da 

Defensoria Pública do Distrito Federal que desde 2010 dá aulas gratuitas visando o ensino do 

ramo do direito com quem tem experiência na área, assim como o projeto da Ordem dos 

Advogados do Brasil intitulado “OAB vai à escola” que em vários Estados já atendeu 

milhares de alunos levando sabedoria e conhecimento acerca de Direito do Consumidor, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Bullying, Pedofilia, Álcool, drogas e relacionamentos 

familiares, Direito do Trabalhador Menor, Estatuto do Idoso, Direção Perigosa, Violência 

Doméstica, entre outros. 

Esta mudança poderia ocorrer por meio de palestras, mini cursos presenciais, ou até 

mesmo cursos à distância. 



 

Após a análise desses fatos e observando-se o quanto o ensino jurídico na educação 

básica proporcionou conhecimento aos alunos nos lugares em que foram aplicados projetos de 

extensão ou mesmo no estado em que a disciplina jurídica já faz parte do meio acadêmico de 

ensino básico, faz-se necessário mencionar que o Ensino Jurídico, em seus longos anos no 

Brasil, tem evoluído, mas a passos lentos, e é partindo deste pressuposto que é importante 

lembrar quão necessária é uma atitude inovadora e transformações para que ocorram 

mudanças significativas no futuro de nossas sociedades, mudanças essas que só poderão 

começar pela raiz, ou seja, pela educação dos ainda menores, que amanhã serão empresários, 

políticos, advogados, dentre muitos outros futuros cidadãos. 

Para formar um indivíduo que seja capaz de viver em sociedade, que saiba lutar por 

seus direitos, que tenha conhecimento dos seus deveres e que acima de tudo saiba se 

posicionar no país em que vive é preciso que não mais apenas os educadores atenham-se a 

matérias das áreas exatas, mas que se voltem também para a área humana, ensinando o aluno 

a pensar e a ter senso crítico. 

 

4 Considerações Finais ou Conclusão 

 

Uma vez considerados os argumentos propostos no presente trabalho, resta clara e 

objetiva a necessidade da reestruturação curricular do ensino básico brasileiro. 

A demanda de disciplinas de cunho jurídico ultrapassam as fronteiras da iminência, 

chegando a serem consideradas razões, em virtude de suas ausências, do atual momento de 

ignorância social vivido pelas sociedades do país. 

 Um indivíduo capaz de resguardar/reclamar seus direitos é também um indivíduo 

capaz de desenvolver uma vida segura e plena. Ou seja, será capaz de compreender seu papel 

em meio ao grupo em que vive, assim como de contribuir para que todos os seus pares hajam 

de igual forma, formando uma coletividade autossuficiente, capaz de conviver em harmonia 

com os seus direitos e deveres. 

Infelizmente, a educação nacional não evoluiu de forma organizada e além das 

barreiras intelectuais (mau preparo e qualificação de professores e assistentes educacionais) 

ainda esbarra nas que dizem respeito ao poder do Estado em sua execução (disponibilidade 

orçamentária, falta de infraestrutura e de condições básicas, etc), trazendo, portanto, maiores 

dificuldades para a devida implantação de uma grade curricular mais completa (segundo o que 

nos traz a legislação). 



 

É tarefa do Estado, como já sabido, zelar pela correta execução e plena garantia dos 

direitos dos cidadãos, portanto, não menos importante que os outros direitos, porém tão 

essencial quanto outros, os textos que dizem respeito à educação devem ser encarados com 

total prioridade. Fazendo com que chegue até a sala de aula não apenas o necessário para a 

orientação profissional do aluno, mas também a capacidade de pensar como o ser humano que 

é em sua sociedade, e não apenas o que ele pensa em ser.  
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