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RESUMO:
Este artigo fala sobre a evolução humana e sua necessidade de viver em grupos cada vez maiores, grupos esses que hoje
chamamos de sociedade. Sendo assim, cada vez que um indivíduo busca tal grupo para conviver, deverá ter consciência
de que terá de obedecer e seguir todas as regras impostas aos membros do clã, para que esse convívio seja pacífico entre
todos e, a sociedade então, prospere juntamente com seus habitantes. Contudo, todo um regramento deve ser criado e,
principalmente, seguido. Porém, nesse contexto surge à problemática aqui levantada, ou seja, para que uma regra possa
ser seguida ela precisa ser conhecida ou, pelo menos que cada cidadão saiba, dentro de um mínimo possível, como se
informar e como agir nas mais diversas situações. É aí que entra a ideia do presente artigo, incluir disciplinas do direito
nos ensinos fundamental e médio, para que o indivíduo comece a ver desde cedo como funciona o seu Estado. Tendo já
na sua formação os preceitos básicos para participar da sociedade com plena capacidade de se relacionar e,
principalmente, de efetivar os princípios constitucionais, tais como o acesso à justiça, efetivando o exercício dos seus
direitos, visto que grande maioria da sociedade sequer conhece tais direitos, bem como os seus deveres. Tudo isso se faz
necessário para que o país cresça de forma igualitária, tendo uma população que luta por uma democracia justa e não
permite que o Estado se aproveite da falta de conhecimento dos seus habitantes.
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THE NEED FOR THE STUDY OF THE RIGHT IN FUNDAMENTAL AND
AVERAGE EDUCATION AS A FORM OF EFFECTIVENESS OF ACCESS TO JUSTICE
ABSTRACT:
This article talks about human evolution and its need to live in ever larger groups, these groups that today we call
society. Therefore, whenever an individual seeks such a group to live together, he must be aware that he will have to
obey and follow all the rules imposed on the members of the clan, so that this coexistence is peaceful among all, and
society then thrives along with Its inhabitants. However, a whole rule must be created and, above all, followed.
However, in this context, the problem arises here, that is, for a rule to be followed, it must be known or at least that
every citizen knows, as little as possible, how to inform himself and how to act in the most diverse situations. This is
where the idea of this article comes in, to include disciplines of law in primary and secondary education, so that the
individual begins to see at an early age how his State works. Having already in its formation the basic precepts to
participate in society with full capacity to relate and, above all, to implement the constitutional principles, such as
access to justice, enforcing the rights of the people, since the great majority of society does not even know Such rights,
as well as their duties. All this is necessary for the country to grow in an egalitarian way, having a population that fights
for a just democracy and does not allow the State to take advantage of the lack of knowledge of its inhabitants.
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Na sociedade contemporânea, é de fácil constatação que as pessoas estão evoluindo e
buscando cada vez mais informações, nos mais variados assuntos, contudo não basta adotar como
rotina a leitura de uma simples revista semanal, que não agrega nenhum valor ao conhecimento do
indivíduo, muito embora não estejamos aqui, buscando gerar um juízo de valores, ainda mais
aqueles pautados em ideologias subjetivas.
A ideia então, gira em torno do ensino como base de uma sociedade organizada. Sócrates já
no seu tempo, que se diga de passagem, foi antes de Cristo, defendia que as pessoas, em especial os
jovens, deveriam buscar aprender mais sobre sua própria ideologia, não se deixando levar pelos
ensinamentos e doutrinas da época, que acabavam por levar a massa da sociedade manobrada por
ideais de pregação já não consistentes, que sempre sugeriam a ideia dos Deuses aos quais as pessoas
deveriam sempre despojar o seu respeito e admiração.
Desta maneira, o tema da educação está de certa forma, debatido há vários anos. Muitos
escritores já passaram horas expondo seu pensamento no papel, tentando de todas as maneiras,
convencer o leitor de que é preciso estudar. Assim, fica claro que não se faz um grande ser humano,
tão pouco uma grande sociedade, organizada e funcional, sem uma boa educação de base, onde
desde cedo o indivíduo aprende a conviver em grupo e, principalmente, a seguir as regras
estabelecidas de maneira a ser civilizado, ser compreensivo com os demais, entendendo às
necessidades e anseios de cada um, compreendendo que os direitos das pessoas que estão ao seu
lado devem ser respeitados, assim como os seus próprios.
Sabe-se então que a educação é base para um Estado equilibrado, organizado e, com pessoas
conscientes de seus direitos e deveres perante os demais, contudo é preciso que essa educação
mencionada acima seja, no mínimo, eficiente ou pelo menos atinja o que se espera em termos de
conhecimentos gerais, específicos e, principalmente, de como viver em sociedade. Logo, em
perspectiva de ensino é notório que o estudo dos aspectos jurídicos de um Estado ou de uma
sociedade organizada é sem dúvida, a chave para que as pessoas aprendam desde logo a entender
que precisam se portar de acordo com as normas do grupo, sendo que, quando algo for
desrespeitado ou descumprido, haverá uma sanção, podendo ser ela no âmbito penal, que trará uma
privação da liberdade, ou mesmo na esfera cível, que trará um dever de indenizar, gerando uma
perda pecuniária para o causador do dano.
Portanto, a necessidade de que as escolas de ensino base sejam adequadas com grades mais
produtivas e ideais ao desenvolvimento humano é, sem dúvida, uma necessidade pertinente e
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porque não dizer, urgente. Assim podemos visualizar nas entidades de ensino, tanto do fundamental
quanto do médio, a colocação de matérias relacionadas ao Direito, em especial aquelas voltadas aos
ditames de como o indivíduo, enquanto cidadão, deve se portar perante aos demais. Deve-se colocar
o estudo da nossa Carta Magna, a Constituição Federal, para que o jovem já no começo do seu
aprendizado, vislumbre a maneira como é construído o seu país, pois está neste documento, o
primordial que qualquer cidadão deve saber para que ingresse na vida adulta conhecendo,
principalmente, seus direitos e garantias fundamentais, tema tão debatido nas salas de aula da
faculdade de Direito.
Ainda, neste mesmo contexto, também é preciso que o jovem conheça dos outros códigos, aos
quais ele está sujeito e deve seguir; coerente com o que diz o artigo 3º da LINDB, quando faz
menção ao fato de que a lei não pode ser descumprida alegando-se o seu desconhecimento.
Contudo, necessário se faz observar, que não se propõe aqui, um aprofundamento intenso de tais
matérias, apenas a busca de exemplificar algumas situações rotineiras que, poderiam ser resolvidas,
se houvesse a orientação escolar dos indivíduos enquanto da sua formação, seu crescimento base e,
seu amadurecimento social (LINDB, 1942).
Levantada à questão da necessidade de tal ensino, é natural tentar respondê-la com meios
apropriados e que sejam eminentemente, aprovados pelos demais. Eis que aqui, levanta-se a
situação de uma população alienada, que vive a mercê das mídias divulgadoras de suas opiniões, na
maioria das vezes deturpadas e sem qualquer responsabilidade educacional. Assim é preciso, além
de demonstrar o problema principal, colocar uma possível solução para ele, com sugestões que
visem à melhora como um todo do grupo, enquanto sociedade. Então, se faz necessário que desde
cedo, os indivíduos sejam instruídos com nossas normas reguladoras da vida no Estado
Democrático de Direito, buscando aplicar aquelas que são mais comuns ao dia a dia de todos, pois é
aí que se vê a grande falta que faz o saber jurídico, no âmbito geral da população, pois não estamos
falando de um conhecimento aprofundado, neste sentido, quem quer se aprofundar busca isso
posteriormente, o que se quer é que todos tenham em mente as regras, ou seja, as leis que permeiam
a sociedade em termos de convívio comum.
Assim, fica claro que a oportunidade de contato, oferecida aos jovens em fase de
aprendizagem e conhecimento, ainda que geral, com nossas leis, é a medida mais adequada para
resolver muitos dos problemas sociais enfrentados na atualidade, quando se fala em Direito. A
inserção de matérias como Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Penal, Direito do

3

Consumidor, entre outras, ainda que de forma superficial e com viés nos princípios, irá resolver,
mesmo que em longo prazo, a grande maioria dos nossos problemas sociais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O HOMEM E OS GRUPOS SOCIAIS
Não é nenhuma inverdade o atual quadro em que vive nosso país, todos que acompanham
jornais e estão em constante visualização dos desdobramentos políticos, sabem que está se
instaurando um caos sem limites e, possivelmente se nada for feito a respeito, continuaremos sem
controle ou meios para resolver e guinar o país para o caminho mais adequado, que com certeza é
um rumo justo para todos, numa cidadania equilibrada e sem tantas desigualdades ou, sem essa
distribuição de renda tão desigual que se observa hoje em dia, e o pior, nossos governantes nada
fazendo para mudar esse contexto, tomando atitudes corruptas que nos levam cada vez mais ao
fundo do poço.
Contudo, o enfoque aqui, não é demonstrar a pandemia política vivida pelo país na atualidade,
muito embora seja uma ligação difícil de não se fazer, mas vamos adiante. Desde os primórdios da
vida humana, ou pelo menos do que se tem registro, sabemos que o indivíduo busca se relacionar
com os demais, na forma de criar um grupo de pessoas que dividam suas tarefas, para que todos
possam desfrutar de certos privilégios, no entanto, sem depreender todas as suas forças e tempo de
que dispõe, para conseguir satisfazer seus anseios de vida. Aqui já encontramos uma corrente no
sentido de que, as pessoas se agrupam para melhor se adaptar ao meio, se agrupam em conjuntos
cada vez maiores, formando o que conhecemos por sociedade organizada (KELLY, 2010).
Ainda nesse mesmo contexto, podemos tentar dar algumas definições ao fenômeno sociedade,
muito embora seja difícil exaurir todas as possibilidades, então, nas palavras de Ralph Linton:
Sociedade é todo grupo de pessoas que vivem e trabalham juntas durante um período de
tempo suficientemente longo para se organizarem e para se considerarem como formando
uma unidade social, com limites bem definidos. A sociedade é um grupo de indivíduos,
biologicamente distintos e autônomos, que pelas suas acomodações psicológicas e de
comportamento se tornaram necessários uns aos outros, sem eliminar sua individualidade.
Toda vida em sociedade é um compromisso e tem a indeterminação e a instabilidade
própria das situações desta natureza (1971, p. 107).
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Com brilhantismo, o autor acima traz uma definição de sociedade, mostrando esse interesse e
ao mesmo tempo, necessidade, de os indivíduos coexistirem em grupos maiores e mais bem
desenvolvidos, visto a crescente demanda, por circulação de bens e valores, dos meios sociais aos
quais as pessoas estavam e estão intimamente ligadas.

2.2 A SOCIEDADE ORGANIZADA POR NORMAS
Uma sociedade nada mais é do que, um conjunto de seres que convivem de forma organizada.
A palavra vem do latim “societas”, que significa associação amistosa com outros. Todo ser
enquanto humano, busca se aproximar dos demais, pois sabe que sua sobrevivência será mais fácil
se tiver por perto um grupo de seus semelhantes, assim todos trabalham em conjunto em prol do
bem comum. Mas então, o bem comum já era observado há séculos atrás? Sim! Como citado aqui
anteriormente, não é de hoje que se vê essa vertente de estudiosos se debruçando sobre a ideia,
sobre o estudo do ser que habita cada um de nós, para entender e assim decifrar, cada vez mais
meios de convívio adequado (BAUMAN, 2001).
Seguindo o pensamento acima exposto, de convívio comum e seu estudo há tempos, vamos
encontrar um esclarecimento sobre essa metodologia de vida em sociedade:
Aprendemos com Aristóteles a diferenciar o oikos (esse território privado familiar e
aconchegante, apesar de algumas vezes barulhento e tempestuoso, onde nos encontramos
com alguns outros familiares diariamente e cara a cara, falamos e negociamos as formas de
compartilhar nossas vidas) da ecclesia (aquele domínio distante, que raras vezes visitamos
pessoalmente mas onde as questões públicas, as matérias que afetam as vidas de cada um
de nós, são estabelecidas). Existe, no entanto, uma terceira área que se estende entre essas
duas: a ágora, um reino nem verdadeiramente privado nem de todo público, um pouco de
ambos. É na ágora que o público e o privado se encontram, são apresentados um ao outro,
passam a se conhecer e aprendem, por tentativa e erro, a difícil (e útil) arte da coabitação
pacífica (BAUMAN, 2001, p. 251).

Nesse trecho, o autor que escreve tais frases, ainda vive hoje, mas com certeza vem de um
tempo em que as ideias eram diferentes, pois foi criado e educado em tempos diversos dos atuais,
contudo já percebia essa dinâmica da vida em sociedade, ou como colocado no trecho acima, “arte
de coabitação pacífica”. Alega que existe um encontro diário com os demais seres, sejam eles
nossos familiares, sejam eles colegas de trabalho, mas de qualquer forma é preciso acontecer uma
animosidade recíproca, pois todos estão de certa maneira no mesmo barco e por vezes, esse barco
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não navega por águas silenciosas, mas sim por tempestuosos caminhos, nos quais quem ocupa o
mesmo espaço com outros, precisa a cada momento mensurar que está em coabitação contínua,
sendo que todas as suas atitudes podem influir no âmbito geral.
Permanecendo na ideia do autor do trecho acima, por mais que o indivíduo tenha uma
percepção apurada do seu lugar na sociedade, ainda assim vez em quando, acabará por esbarrar nos
deslizes dos demais ou nos seus próprios, agindo sem pensar e prejudicando o grupo como um todo.
É preciso então essa percepção do espaço ao nosso redor, permeado de outros seres que estão ao
mesmo tempo em convívio comum, para que a atitude de um não atrapalhe a vida do outro, não lhe
cause um transtorno desnecessário, o qual poderá alterar os ânimos do grupo social, onde acabamos
por ver tantos e tantos comportamentos que não condizem com as regras estabelecidas pelo Direito,
pelas normas que foram pensadas e criadas para que fossem seguidas, possibilitando assim um meio
de convívio pacífico.
Nessa mesma puxada histórica, podemos também mencionar a maneira como alguns dos
países mais antigos travaram suas transformações no que tange o Direito:
Na Espanha, o século XVI assistiu ao último florescimento do pensamento escolástico na
obra de vários juristas-clérigos de considerável importância na história do direito
internacional e dos direitos naturais. Também eles apresentam o Estado como um produto
de um acordo mútuo para conferir poder a um soberano. Francisco de Vitoria, o primeiro
dessa série de estudiosos, aproxima-se de Aristóteles e São Tomás ao apresentar o Estado
não como a consequência de um ato de vontade humana, mas como um crescimento
orgânico natural assentado no instinto do homem para se associar e oferecendo-lhe
vantagens materiais óbvias, tais como a solidariedade para se defender dos inimigos e a
possibilidade de uma grande diversidade de trocas dentro da sociedade (KELLY, 2010, p.
221).

Nesta pequena menção, podemos averiguar da mesma maneira os movimentos das pessoas de
modo a se aproximar e formar os grupos de conveniência, ou a sociedade como conhecemos hoje.
Desse modo, fica estampada a necessidade de se produzir as regras para que tais conjuntos possam
viver em harmonia.
O que se verifica então é que a sociedade contemporânea caracteriza-se por uma grande
complexidade na sua rede estrutural, visto que há muitos anos as pessoas vêm se agrupando e
buscando o espaço comum, este fato produz um conjunto significativo de novos desafios e de
imensas dificuldades. Nos dizeres de Bedin (2014, p. 65) quando afirma que “a sociedade
contemporânea é caracterizada por profundas mudanças. As transformações sociais, políticas e
econômicas ocorridas ao longo do século 20 demonstram uma nova realidade [...]”. Este autor
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mencionado, bem informado e com seus pensamentos na atualidade, compreende de forma segura
que, a sociedade como um todo já não é mais a mesma da que viveu há um século. Assim
comprova-se a necessidade de melhorar nossos estudos e aprimorar a maneira como os jovens são
instruídos sobre as normas da sociedade.

2.3 A PRESENÇA DO DIREITO NA SOCIEDADE
É preciso também demonstrar a íntima ligação que existe entre o direito e a sociedade, já que
estamos falando na necessidade de uma sociedade organizada, que precisa de normas para que seja
possível sua existência. Assim, no pensamento de Nader (2014), existe uma relação muito forte
entre ambos, pois o próprio ordenamento jurídico é elaborado ao longo dos anos através de várias
adaptações sociais, sendo que, a vida em sociedade pressupõe organização e acaba implicando
diretamente na existência do Direito. O que na verdade foi evidenciando-se ao passar dos anos, foi
uma grande corrida para regular esta difícil convivência de várias pessoas no mesmo espaço, seja
por falta de controle, seja por falta de respeito aos preceitos legais, quando indivíduos deixam de
seguir com o combinado.
Contudo, ao criar uma norma para que todos tenham um norte de como se portar no meio,
cria-se uma ordem geral, que não faz distinções entre as pessoas. Neste diapasão, menciona-se o
trecho a seguir:
Por definição, o Direito deve ser uma expressão da vontade social e, assim, a legislação
deve apenas assimilar os valores positivos que a sociedade estima e vive. O Direito não é,
portanto, uma fórmula mágica capaz de transformar a natureza humana. Se o homem em
sociedade não está propenso a acatar os valores fundamentais do bem comum, de vivê-los
em suas ações, o Direito será inócuo, impotente para realizar a sua missão (NADER, 2014,
p. 49).

No pensamento do trecho acima, o autor nos traz uma ideia dessa modalidade de relação que
há entre o Direito e a sociedade e, como cada um se comporta ao longo do tempo, sendo que, será
sempre necessário que a norma evolua, pois, não é uma “fórmula mágica”, ou seja, os indivíduos
estão em constante mudança, o que caracteriza na verdade, a condição humana. Nesse sentido, o
Direito precisa de constantes mudanças para que seja capaz de idealizar as mais variadas relações
humanas.
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Seguindo na obra de Paulo Nader, vemos também o direito como processo de adaptação
social:
As necessidades de paz, ordem e bem comum levam a sociedade à criação de um
organismo responsável pela instrumentalização e regência desses valores. Ao Direito é
conferida esta importante missão. O Direito não corresponde às necessidades individuais,
mas a uma carência da coletividade. A sua existência exige uma equação social. Só se tem
direito relativamente a alguém. Para o homem e para a sociedade, o Direito não constitui
um fim, apenas um meio para tornar possível a convivência e o progresso social (2014, p.
50).

Desta maneira, não resta dúvidas de que os indivíduos estão, em praticamente sua totalidade,
reunidos no grupo ao qual atribuímos o nome de sociedade, e que esta, para que possa sobreviver ao
tempo e às transformações humanas, deve estar sempre em evolução, juntamente com o Direito, que
está atrelado às pessoas e a sociedade de maneira extremamente forte, sendo quase impossível a
coexistência destes dois últimos sem a profunda organização que o Direito traz para ambos.
Contudo precisamos buscar mais nas raízes do Direito, a metodologia para que uma sociedade
viva em perfeita harmonia. Uma das principais vertentes estudantis da ciência do Direito está na
compreensão do indivíduo, seus anseios e o grupo social no qual está inserido, ainda que este não
seja o rumo específico adotado pela matéria, ou seja, nos livros dos principais doutrinadores não se
encontre especificamente estudos envolvendo a mente humana, por exemplo, a grande maioria
baseia-se nas atitudes da sociedade, diante e durante o passar dos anos para desenvolver os métodos
mais adequados para o Direito interagir com as pessoas. Mesmo que nossas leis não sejam criadas
especificamente pelos maiores escritores do ramo, com certeza o legislador se inspira nos dizeres
destes tantos debatedores das normas, de modo que a norma saia com o propósito de ser útil naquele
momento, buscando sempre os anseios mais atuais e ordinários, ainda que esta seja cogente e com o
escopo de regular a vida das pessoas (VENOSA, 2014).
O Direito é basicamente uma ciência múltipla, que está em todo nosso cotidiano, envolvendo
todo e qualquer ato humano desdobrado ao longo da vida de cada um, pois todas as nossas atitudes
estão intimamente ligadas às normas de Direito, sejam elas no âmbito público ou até mesmo no
particular, por mais que não exista norma específica, será utilizada, em caso de litígio, uma analogia
para que se possa atingir o resultado mais justo. Em termos práticos, não se pode fugir das leis,
achando que elas não se aplicam a todos. Nessa perspectiva veremos a seguir algumas ideias sobre
o Direito baseados no pensamento de um doutrinador:
O Direito como arte procura melhorar as condições sociais e estabelecer regras justas e
equitativas de conduta. Pois é justamente como arte que o Direito, na busca do que

8

pretende, se vale de outras ciências, como Filosofia, Antropologia, Economia, Sociologia,
História, Política. [...] O Direito como ciência, enfeixa o estudo e a compreensão das
normas postas pelo Estado ou pela natureza do homem. O Direito não se limita a apresentar
e classificar regras, mas tem como objeto analisar e estabelecer princípios para os
fenômenos sociais tais como os negócios jurídicos; a propriedade; a obrigação; o
casamento; a filiação; o poder familiar etc. [...] O Direito como ciência não se revela
simplesmente por uma posição, como quando defino o lado direito ou o lado esquerdo. Há
um Direito e o que não estiver abrangido por ele será um não-Direito, ou seja, algo
irrelevante para o mundo jurídico. [...] quem não estiver com o Direito estará à margem
dele ou contra ele. Porém, o próprio conteúdo do Direito se altera no tempo e no espaço
(VENOSA, 2014, p. 8 - 9).

O trecho acima citado corrobora com os argumentos já expostos aqui anteriormente, de que o
Direito está em constante evolução, isto porque a sociedade também está. Assim como o fator de
busca em outras disciplinas para estabelecer melhor compreensão da sociedade e dos indivíduos que
a compõe, pois nem sempre uma ciência por si só é capaz de esgotar todas as possibilidades de um
dado fato ou acontecimento humano. O Direito vem então, ao longo dos anos, passando por uma
profunda transformação, para que seja sempre coerente com o que se busca quando falamos em
crescimento e desenvolvimento social.

2.4 A IMPORTÂNCIA DO DIREITO PARA A SOCIEDADE
Ficou bem claro até agora que o Direito é uma ciência bastante complexa, que os aventureiros
no posto de tentar compreendê-la, acabam por derivar suas vidas inteiras nos estudos desta matéria.
Contudo, não é por ser intricado que deve ser deixado de lado, pois como já dito, trata-se de
conteúdo de extrema importância para a vida de todos e, não adianta dizer que não conhece a lei,
pois de qualquer forma deve segui-la e respeitá-la.
O Direito em si é uma necessidade fundamental para a sociedade, sua importância talvez nem
precise ser explanada, visto que em nosso cotidiano estamos expostos aos mais diversos tipos de
relação jurídica, seja na compra de um simples produto no supermercado, seja na formulação de
uma escritura pública de um imóvel. Porém o que se vê atualmente é uma realidade bem diferente
da que se espera, pois as pessoas vivem em constante desacordo com as normas jurídicas, sendo que
na maioria das vezes não se trata de má-fé por parte de quem infringe a lei, mas simplesmente da
falta de conhecimento do que pode e não pode ser feito, até porque as leis nem sempre são
intuitivas, e como devem ter um caráter coletivo e não individual, muitos acreditam que estão
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fazendo a coisa certa. No entanto, a lei não fará distinção entre aquele cidadão que a desconhece e
violou-a, daquele que a conhece muito bem e mesmo assim quis infringir (REALE, 2002).
Pois bem, se o Direito, assim como as leis são de suma importância e devem ser sempre
respeitados, fica evidente que para uma sociedade ser coerente e seguir os ditames legais é preciso
que ela entenda, mesmo que de forma mais simples, como o sistema funciona. Segundo Reale
(2002), o Direito é uma corrente consagrada pelo uso, sendo lei e ordem, num conjunto de regras
cogentes que visam à convivência social estabelecendo limites as ações de cada indivíduo. Além
disso, as normas estão feitas não para reprimir as pessoas, elas estão aí para regular e controlar tudo
que se possa ponderar em vias de ações humanas. Por esse motivo é necessário que todos tenham
um mínimo de noção sobre esse regramento que permeia, quer queira quer não, a vida de todos,
sobre essa disciplina que rege os comportamentos humanos e sabe impor ou inspirar uma forma de
conduta aos indivíduos.
Então podemos notar que o ser humano busca a convivência em grupo, para que seja mais
fácil a vida diária, no qual uns ajudam os outros, como se fosse uma troca de favores. Também se
vê que quando há uma reunião de pessoas com o intuito de formar uma sociedade, logo surge uma
premissa maior que sugere um regramento para estabelecer como esses indivíduos vão se relacionar
no meio comum, normas que estabelecem tanto como proceder em determinadas situações, bem
como prevê igualmente as sanções para quem descumprir essas regras preestabelecidas. Deste
modo, vemos como é importante o Direito perante a sociedade moderna, pois ele será capaz de
impor a norma mais correta e justa para todos. Embora isso possa parecer utópico, ainda assim, é
dever do Direito buscar desfazer as injustiças e as desigualdades, não no sentido de tornar todos
iguais, mas de analisar as necessidades de cada um e compreender suas diferenças.

2.5 O ENSINO DO DIREITO NAS ESCOLAS COMO REGRA
Por certo, ao falarmos em possíveis medidas para melhorar a sociedade como um todo,
empregando o ensino jurídico nas escolas de base, pode-se até dizer que seria uma ideia sem
fundamento. Porém, ela funda-se nas próprias bases do Direito, as quais preceituam, além de outras
tantas regras, o direito à informação, ainda mais em se tratando da norma escrita, ou seja, estará
sempre em livre acesso e em qualquer lugar ou hora, em outras palavras, demonstrar que a lei está
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aí e precisa ser seguida por todos. Em adição a este pensamento temos alguns projetos de lei que
foram apresentados por nossos entusiastas legisladores, com o escopo de modificar a Lei de
Diretrizes e Bases, lei 9.394 de 1996, alterando alguns artigos para, incluir nas grades ou, currículos
como mencionado nesta lei, às disciplinas de Direito, tais como Direito Constitucional,
Administrativo, Direito do Consumidor entre outros (LDB, 1996).
Mesmo que nessa citada lei, encontremos alguns artigos mencionando termos como ‘ambiente
social’ e ‘sistema político’ para inclusão nas escolas, todos são de forma genérica e não orientam a
criação de disciplinas específicas para os alunos, por esse motivo alguns projetos buscam essa
alteração, incluindo de forma expressa a obrigatoriedade de disciplinas jurídicas. Nesse contexto,
podemos mencionar entre os projetos, o PL 1029/2015, de autoria do Deputado Alex Manente, que
visa alterar o artigo 36, incluindo o inciso V do caput, nos seguintes termos: “será incluída
Introdução ao Direito como disciplina obrigatória nas duas últimas séries do ensino médio,
constando do conteúdo programático noções básicas de Justiça e Cidadania, Teoria Geral do
Estado, Direitos Fundamentais e Direitos do Consumidor”. Desta forma, se tal alteração fosse
aprovada, entrariam disciplinas de Direito nas escolas, visando uma formação mais adequada dos
indivíduos (CÂMARA, 2015).
Embora o PL mencionado acima preveja tais alterações no ensino médio apenas, outros
projetos de lei são mais ambiciosos e sugerem a inclusão também no ensino fundamental. Dentre
estes podemos citar também o PL 403/2015, de autoria do Deputado Fernando Torres, que propõe
mudanças também na lei 9.394 de 1996, sendo que o tal projeto traz em seu artigo 1° os seguintes
termos: “Torna-se obrigatória a inclusão na base do currículo do ensino fundamental e médio as
disciplinas Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito do Consumidor nas instituições
públicas e privadas de ensino em todo território nacional.” O projeto, da mesma forma que o
presente artigo, justifica os termos na necessidade de criarmos indivíduos conscientes do
regramento jurídico presente no país (CÂMARA, 2015).
Também é de se mencionar outro PL no mesmo aspecto, o de número 4551/2016, este de
autoria do Deputado Fábio Mitidieri, que propõe a introdução de disciplinas como Ética e
Cidadania, Direito Constitucional, educação fiscal e orçamentária. Como justificativa o autor do
projeto menciona os seguintes termos:
Trata-se de iniciativa com objetivo de expor aos alunos elementos cruciais na existência de
uma sociedade democrática e fundada no império da lei. Por isso, a proposta centra atenção
ao ensino dos conteúdos do Direito Constitucional, dos elementos fiscais e das noções de
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ética. O conhecimento inicial dessas matérias tem o condão não só de formar jovens
cidadãos mais atentos aos seus deveres com a sociedade, mas também de expô-los de forma
sistemática aos seus direitos na sociedade. Em um país ainda marcado pelas desigualdades
econômicas, somente por meio do império da lei será possível vencer as barreiras
antirrepublicanas que ainda entravam a igualdade. Assim, o conhecimento dos direitos
fundamentais habilita a plena prática da cidadania (MITIDIERI, 2016, p. 02).

Assim, como explanado no trecho acima, quando se fala em incluir disciplinas relacionadas
ao direito no ensino fundamental e médio, busca-se transformar a sociedade da maneira mais
eficiente, ou seja, instruindo os indivíduos desde a sua formação.

2.6 A MATERIALIZAÇÃO DA IDEOLOGIA DO ENSINO JURÍDICO NAS ESCOLAS
Diante das menções acima feitas, também se faz necessário demonstrar que os objetivos do
presente artigo são perseguidos por instituições diretamente ligadas ao Direito, sendo que, no
Estado de Minas Gerais, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) instituiu o Programa Direito na
Escola, que possui como objetivos, dentre muitos, simplificar o Direito e contribuir para a formação
cidadã dos estudantes. Tal projeto possui parcerias com advogados, professores de faculdades de
Direito, dentre outros, selecionados para ajudar nessa missão que é o ensino jurídico, aplicado desde
cedo a todas as pessoas e classes sociais (OAB, 2017).
As escolas passam então a ter, a realização de encontros presenciais com professores que se
utilizam de linguagem simples, ou seja, os estudantes entram em contato com o Direito de uma
forma mais clara e compreensível, criando a partir deste momento, um vínculo mais preciso e
frutífero com a legislação vigente, no intuito principal de formar indivíduos mais conscientes e
menos alienados.
Dentre tantos objetivos para tais mudanças, podemos nos fundar no fato de que uma
sociedade deve ser livre, justa e solidária, sendo que a educação é um direito de todos e ela é a
principal forma de construir um cidadão consciente, plenamente instruído sobre seus direitos e
deveres. É na educação que encontraremos o caminho para salvar o nosso país, a longo prazo
teremos uma geração que aprendeu as noções básicas sobre o Direito e esta, certamente contribuirá
para o desenvolvimento de todos, sendo adultos preparados para o convívio social em benefício de
toda a comunidade.
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Contudo, deve-se reforçar o fato de que a proposta não é instalar as disciplinas tal como elas
são no curso de Direito das instituições de ensino superior, mas sim pô-las a disposição dos jovens
em formação de maneira geral e gradativa, para que ao sair do ensino médio o indivíduo já possua
condições de ingressar na vida adulta com dignidade e confiança, certo de seus direitos e deveres
perante os seus semelhantes.

2.7 O ACESSO À JUSTIÇA ATRAVÉS DO CONHECIMENTO JURÍDICO POPULAR
Certamente quando falamos em acesso à justiça, temos de levar em consideração que, para ser
possível a busca dos direitos de cada um, faz-se necessário um conhecimento prévio mínimo. A
compreensão do ordenamento jurídico é primordial para uma efetiva busca dos interesses
individuais e coletivos. Sendo assim, não haveria que se falar em tantos problemas políticos, devido
à alienação da população frente às barbáries exauridas pelos três poderes no país.
O princípio do acesso à justiça é um direito, além de fundamental, essencial ao completo
exercício da cidadania, todo cidadão bem informado deve ser capaz de tomar atitudes mais
prudentes no que diz respeito ao Direito, tendo em vista que a jurisdição do Estado é una e o poder
judiciário nem sempre decidirá da forma mais correta, posto que, o julgador está vulnerável ao
ambiente do processo bem como ao seu próprio subjetivismo.
Nesse contexto, o princípio do acesso à justiça consubstanciado em nossa Constituição
Federal, traz uma categoria de garantias constitucionais as quais todos estão abrangidos, e para
melhor explanar essa ideia, as palavras de José Afonso da Silva:
O princípio do devido processo legal entra agora no Direito Constitucional positivo com
um enunciado que vem da Carta Magna inglesa: ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV). Combinado com o direito de acesso à
Justiça (art. 5º, XXXV) e o contraditório e a plenitude de defesa (art. 5º, LV), fecha-se o
ciclo das garantias processuais (2014, p. 435).

Conforme o trecho acima citado, tal princípio fica dentro de um grupo normativo que
possibilita o direito individual e coletivo de efetivo exercício da cidadania, garantindo que todos
tenham acesso à justiça, tendo oportunidade de buscar o judiciário quando têm seus direitos
lesionados. Trata-se de garantia fundamental de caráter inafastável, estando, inclusive, presente no
texto constitucional no artigo 5º, inciso XXXV. Todo cidadão busca em meio à sociedade uma
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forma de, como já dito anteriormente, conviver pacificamente com os demais, sendo assim, a busca
da justiça muitas vezes acaba por ser o único remédio encontrado e, neste contexto, fica cristalina a
necessidade do conhecimento do Direito, como forma de promover o princípio do acesso à justiça.
Consta também na Constituição Federal, mais precisamente no parágrafo único do artigo 1º
que: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
[...]”. Ao olharmos para esse artigo fica novamente evidenciada a necessidade do entendimento do
nosso sistema, por parte de todos que estão subordinados a ele, para que cada um possa então,
efetivamente exercer esse poder perante os governantes. Destarte, sempre que for preciso uma
modificação no regramento, esta será feita em prol da comunidade, e não atendendo os desejos de
um governo corrupto, assim como é feito atualmente. A partir de um povo consciente, tem-se uma
democracia justa, onde os primeiros passos são no intuito de controlar o poder do Estado, fazendo
com que este, siga fielmente as regras estabelecidas na Constituição e, possibilite uma vida mais
digna para seus cidadãos.
Logo, ao analisarmos os princípios constitucionais, fica evidente que o conhecimento por
parte das pessoas das suas garantias em relação ao ordenamento jurídico, é medida primordial para
que todos tenham seus direitos protegidos, principalmente quanto aos atos dos poderes que
governam o país. Nos dizeres de Fonseca (2015), “a Educação Jurídica Popular possui, portanto,
papel primordial na efetivação do princípio constitucional do acesso à justiça [...], ninguém buscará
efetivar um direito seu ou da sua comunidade se não tem a consciência de que este lhe é devido.”
Segundo o trecho citado, a efetivação da justiça se dará a partir do momento que as pessoas
conhecerem das principais regras existentes, assim, é extremamente relevante, tanto para a
sociedade, quanto para o mundo jurídico, que todos já cresçam sabendo de tudo o que os permeia,
no que diz respeito às normas.
Corroborando com a ideia dos autores acima mencionados, vemos que a constituição está
repleta de direitos e garantias, esta última como remédio para efetivação de tais direitos, assim, será
cada vez mais efetiva a nossa Carta Magna quando todos a conhecerem melhor. A primeira forma
de defesa dos direitos de cada um é o seu conhecimento. Quando todos estiverem cientes do
regramento legal, com certeza participarão mais do mundo político, tendo uma visão mais crítica
sobre os candidatos que se propõe a representar os cidadãos, será bem menos alarmante a atual crise
governamental do país e, a partir de então, teremos realmente um Estado mais justo para todos.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o conteúdo explorado no decorrer do presente trabalho, percebeu-se que desde
quando se tem informação, o homem busca se agrupar com seus pares, sendo inerente a sua própria
constituição física, ou seja, foi programado para conviver e se completar dentro de um grupo,
formado por membros da sua espécie. Assim no decorrer da evolução humana o homem foi
construindo pequenos conjuntos, famílias que aos poucos foram se relacionando com outras
famílias e assim dando origem a uma propagação em cadeia, aos poucos chegando há formação de
um grande contexto social.
Foi então que ao longo dos anos as grandes sociedades foram se formando, grupos aqui,
outros acolá, espalhados pelo mundo e com suas características próprias. E aos poucos também, as
relações deixaram de ser somente entre pessoas, passaram a ser entre sociedades.
Contudo, também se notou que ao criarmos grandes grupos de pessoas, criamos os grandes
problemas sociais, muitos deles ainda bem visíveis em nosso cotidiano. De modo geral, é inerente a
condição humana que no momento em que as pessoas se agrupam, surgem às dificuldades de
convívio entre os indivíduos, visto que cada pessoa possui sua própria personalidade e seus próprios
hábitos. Diante disso, fora pensado maneiras de desenvolver regras, normas para que os
participantes do grupo social seguissem, pois se quisessem continuar juntos, precisariam
necessariamente cumprir com o combinado. O trato social acabou por tomar suas primeiras formas.
Ao analisarmos então, todo esse contexto de formação das sociedades e, a necessidade de um
ordenamento para regulamentar as mais variadas atividades humanas, acabou-se por perceber que
ambos, sociedade e Direito possuem uma ligação extrema, complexa e que perdura ao longo do
tempo, sem demonstrar sinais de que um dia, irá terminar. Sendo que o indivíduo, uma vez que
aceite viver em conjunto com os demais, estará de forma tácita, assinando o que chamamos de
Contrato Social, ou seja, implicitamente está abrindo mão de certos preceitos ou mesmo de direitos,
para que possa desfrutar e obter as vantagens da ordem social. Podemos dizer com franqueza que,
atualmente, se uma pessoa não quer fazer parte deste contexto social, ela terá que abrir mão de tudo,
indo morar em meio ao ambiente selvagem trazendo a tona seu estado de natureza. Com certeza
estaria limitada apenas ao seu próprio poder e consciência.
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Seria bem simples, ao falarmos que uma sociedade organizada somente precisa ter suas
próprias regras, sendo que o restante vai acontecendo naturalmente. Se isto fosse verdade,
estaríamos ainda com as mesmas regras que foram criadas há séculos. É bem verdade que com a
evolução humana, também se faz necessário à evolução das leis, pois a cada dia, infelizmente, os
indivíduos buscam meios criativos de burlar o sistema e, tirar proveito de determinadas situações
ilícitas.
Contudo, o que se vê atualmente é um grande desconhecimento do sistema, bem como uma
grande alienação por uma parcela enorme da população no sentido de conhecer e, de respeitar todo
esse regramento, que como dito anteriormente, é fator preponderante e essencial ao
desenvolvimento adequado da sociedade. Vários são os fatores que levam indivíduos a desconhecer
as regras que permeiam sua vida social, porém, o que chama mais atenção é o fato de as instituições
de ensino fundamental e médio não abordarem, de maneira eficiente, nenhuma das matérias
relacionadas ao Direito. Ora, se o homem necessita conviver em grupos, se esses grupos precisam
ser organizados e, os integrantes conscientes de seus deveres e direitos, o que fazer para que as
pessoas saibam como se portar no grupo social, se não são desde cedo instruídas sobre como
funciona todo esse complexo regramento de convívio comum?
Com toda certeza, a educação é um dos meios mais eficazes de construção de uma sociedade
organizada e bem estruturada, pois, é através das pessoas que se torna possível a formação da
comunidade, ficando claro que uma boa instrução na fase de formação dos indivíduos irá melhorar,
e muito, à vida de todos os interessados em um ambiente mais justo e seguidor dessas mais variadas
regras criadas para o bem geral.
Assim, a inclusão de disciplinas do Direito nas grades curriculares do ensino fundamental e
médio é, sem sombra de dúvidas, uma necessidade urgente em nossa sociedade contemporânea, sem
falar na relevância jurídica do tema, pois se o próprio Direito se preocupa com a educação, criando
leis como a 9.394 de 1996, é de se supor que a disciplina jurídica tem interesse também na
formação de indivíduos mais conscientes e bem informados de seus direitos e deveres. Então
quando falamos nos Projetos de Lei, anteriormente mencionados, temos a certeza de que com a
efetivação dos mesmos teremos ao longo do tempo, cidadãos mais bem informados sobre esse
complexo sistema jurídico que envolve a todos.
É de se mencionar também que, a partir do momento que as pessoas tiverem um
conhecimento melhor sobre as nossas leis, poderão efetivar o princípio constitucional do acesso à
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justiça, tornando efetivamente aplicáveis o texto da nossa Carta Magna. Assim será também em
relação ao efetivo exercício do direito, promovido por cada cidadão no intuito de ver seus direitos
protegidos, quando estes forem violados. O contato dos estudantes com as nossas leis,
principalmente com a Constituição, chega ser requisito para que as pessoas possam exercitar a
cidadania plena.
Uma vez aplicado aos nossos jovens às disciplinas como Direito Constitucional, Direito
Administrativo, Direito do Consumidor, entre tantos outros significantes em nosso dia a dia, ainda
que de forma mais superficial, visto que o objetivo não é formar bacharéis em Direito nas escolas de
ensino fundamental e médio, com certeza irá melhorar a maneira de as pessoas se relacionarem
umas com as outras, bem como com o sistema ao qual todos estão subordinados. O incentivo, bem
como a oportunidade de acesso, nas próprias bibliotecas das escolas de ensino base, a livros que
trabalham com a norma de forma clara, será eficaz em construir cidadãos mais preparados ao
mundo político, tendo em vista que o Estado precisa ser equilibrado quando se fala em democracia
para todos.
Finalmente, pensando em uma sociedade adequada, organizada e justa para todos, será preciso
tornar o Direito uma coisa corriqueira, sendo que em qualquer lugar que se vá, seja possível
encontrar pessoas esclarecidas de que as normas existem e, acima de tudo, precisam ser seguidas!
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