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RESUMO 

 

RESUMO: O presente trabalho tem a finalidade precípua de discutir a importância da 

inserção e ensino de noções básicas da matéria Constitucional, nas grades curriculares do 

Ensino Escolar. No texto será discorrido sobre conceitos, funções, a importância de uma 

constituição para um Estado, e a necessidade de que a população conheça a lei maior de seu 

País, afim de se tornarem defensores de sua Carta Magna, assumindo um papel mais 

participativo no campo político. O atual estágio de desenvolvimento humano e dos Estados, é 

cada vez mais, indispensável para concretização do Estado Democrático de Direito, na busca 

por uma população mais participativa e conhecedora dos seus direitos fundamentais 

consagrados na Constituição. 

Palavras-Chaves: Ensino Escolar, Direito Constitucional, Estado Democrático de Direito, 

Participação, Cidadania.  

 

ABSTRACT: The present work has the primary aim of discuss the importance of inclusion 

and teaching of constitutional law basics in brazilian's schools. The text will work on concepts, 

functions, and importance of the constitution for a state, and the population's need of knowing 

the law of their country, in order to become defenders of the carta magna and develop, in the 

politcal field, a more participatory society. In the current stage of human development and 

states, is essencial, in the current stage of human development and states, the implementation 

of the democratic state of law to seek a greater population participation and knowledge of 

their fundamental rights enshrined by the constitution. 

Key words: School Education, Constitutional Law, Democratic State of Law, Participatio, 

Citizenship. 
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I) INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva analisar a importância dos Direitos e Deveres 

Constitucionais para a construção de uma sociedade democrática, o qual busca demonstrar a 

necessidade de que todos os seus cidadãos estejam cientes de seus direitos e deveres tutelados 

pela Lei Maior.  

Trata-se de um debate vivo e atual, de suma importância para o cenário 

brasileiro, bem como para o sistema jurídico vigente. Suscitar tal questão, abrange diversos 

setores do Governo, seja da seara política, econômica, social, trazendo inovações e 

significativas mudanças na estruturação do País.  

O ensino da matéria constitucional nas escolas, já é teor de Projetos de Leis, 

que aguardam a sua votação e aprovação no Congresso Nacional. Portanto, resta claro a 

relevância de tal debate na atualidade, a fim de que se encontre adequadas formas de tornar 

tal projeto uma realidade brasileira.  

 

CAPÍTULO I: O CONTEXTO HISTÓRICO DAS CONSTITUIÇÕES 

Entrando na análise de séculos anteriores, é possível reconstruir fatos e 

realidades que levaram ao surgimento do Estado Democrático de Direito, hoje vivenciado por 

grande parte do Mundo.  

As necessidades da vida em sociedade, a construção das relações interpessoais, 

comerciais, sociais, entre tantas outras, acabam por criar novos rumos para a coletividade. As 

necessidades e insatisfações humanas, corroboram para a criação de períodos políticos, hoje 

identificados pela história, bem como também se vislumbra a criação de novas realidades de 

acordo com o surgimento de novas situações.  

 

1.1) Como Surgiu a Primeira Constituição Escrita 

Historicamente, já é de conhecimento geral, que desde a Grécia Antiga, muitos 

direitos e deveres já eram de conhecimento do homem e tutelados juridicamente por uma 

coletividade. Entretanto, tais manuscritos careciam de formalidades, fazendo com que não 

recebessem propriamente o título de constituição.  
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O Século XVIII, denominado por muitos historiadores, como o Século das 

Revoluções, devido principalmente à Revolução Francesa e a Revolução Americana, que 

culminou na origem de diversos movimentos constitucionalistas, que com seus princípios de 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade vão inspirar as constituições da maioria dos Estados 

Modernos. 

  Primeiramente, deve-se lembrar que foi na Inglaterra que a liberdade política 

e a igualdade civil se manifestaram no mundo moderno ao menos timidamente, como 

condições indispensáveis à vida social. 

Foi com a Magna Carta em 1215, que se teve portanto, a primeira manifestação 

constitucional, uma vez que com ela sobreveio a limitação da autoridade real e suas garantias. 

Já em 1688, o Parlamento Inglês aprovou a Bill of Rights – Declaração dos 

Direitos - o que veio se aproximar do sentido atual de Constituição. 

Com o decorrer do tempo o Parlamento vai limitando a autoridade do rei, 

estabelecendo a liberdade dos cidadãos, condicionando o rei às leis aprovadas pelo 

Parlamento. 

No mesmo século, por volta do ano de 1776, os Estados Unidos da América, 

influenciado pelos movimentos sociais que estavam ocorrendo, assinou a sua “Declaração de 

Independência”, a qual tinha por objetivo separar as Treze Colônias da Inglaterra, que obtinha 

o seu domínio. Tal declaração decorreu de muitas revoltas que culminaram em Revoluções, 

que acabaram por expandir ideais liberais por toda a Europa, como também pela América do 

Norte, que passou a ser o destino de muitos europeus.  

Thomas Jefferson foi o responsável pela assinatura da referida declaração, que 

culminou em embates ocorridos entre os Estados Unidos e a Inglaterra, findando com a 

assinatura do Tratado de Paris em 1783, tornando assim os Estados Unidos um país 

independente. De tal ato, decorreram inúmeras mudanças sociais e políticas, trazendo novos 

ideais para o povo americano.  

Em 1786, surgiu a considerada Primeira Constituição escrita do mundo, ou 

seja, a Primeira Constituição Americana, a segunda mais antiga constituição escrita do mundo, 

vigente até os dias atuais.  
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Tal documento, trouxe ideais iluministas que já haviam eclodido na Europa, 

sendo teor de muitas revoluções. A nova constituição estabeleceu a República Federativa 

como forma de Governo, já elegendo seu primeiro Presidente. Estabeleceu a divisão de 

Poderes, de suma importância nos dias atuais, abordou os Princípios de Igualdade e Liberdade 

entre os homens, a propriedade como um direito constitucional a ser defendido, entre tantas 

outras inovações nos paradigmas que existiam.  

 Nesta época, os negros, índios e as mulheres, ainda careciam de proteção, 

tendo em vista que não eram sujeitos dos direitos constitucionais, ficando à margem da Lei 

Americana.  

Ao estudar tais fatos históricos, fica nítida a suma importância que tais 

movimentos tiveram para que hoje pudéssemos vivenciar uma sociedade pautada na 

democracia, tutelando os direitos e deveres constitucionais, com a defesa dos grupos 

minoritários que por tanto tempo se mostraram desamparados juridicamente.  

 

1.2) A Luta Social pelos Direitos Constitucionais 

A Revolução Americana deu aso para outros movimentos sociais, tendo em 

vista que serviu de exemplo para os povos de outros países que também sofriam com a 

subordinação, bem como com Governos altamente autoritários, absolutos e monárquicos, em 

que a arbitrariedade do soberano é o que comandava a vida de toda uma coletividade.  

A França se aliou às Treze Colônias e deu apoio à Revolução Americana, o que 

permitiu que os ideais ali buscados, entrassem no referido país em razão de estar fazendo parte 

do movimento.  

Por muitos anos, a França permaneceu no Antigo Regime, em que o 

Absolutismo era a principal forma de se governar, ficando todo o poder político, econômico 

e social do país nas mãos do Monarca.  

Em meados de 1788, a França se encontrava em um período de grande crise 

econômica, por ter participados de algumas guerras, além do alto custo daqueles que 

ocupavam o Primeiro e Segundo Estado, Clero e Nobreza, portadores de grandes luxúrias, que 

não arcavam com os impostos, ficando os seus custos a cargo do Terceiro Estado, composto 

pelos aspirantes burgueses e camponeses.  
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Diante de tamanha insatisfação popular, e com a eclosão de diversos 

movimentos sociais, expandindo os ideais iluministas, a população francesa toma as ruas na 

busca por melhorias políticas e econômicas. A partir de então, estoura a Revolução Francesa 

no ano de 1789, uma das revoluções mais importantes da história, dando ponta pé inicial a 

grandes mudanças até hoje vigentes.  

Com o estourar do movimento, muito se buscou pelos direitos do homem, a 

fim de acabar com as discrepantes desigualdades entre os estamentos existentes. Grandes 

filósofos, abarcados pelos ideais iluministas, redigiram diversos escritos objetivando o 

esclarecimento popular, com o escopo de angariar apoio no decorrer da revolução.  

Pensadores como Voltaire, Diderot, Montesquieu, John Locke, Immanuel 

Kant, entre outros, à luz dos ideais iluministas, forneceram pensamentos para criticar as 

estruturas políticas e sociais absolutistas, e sugeriram a ideia de uma maneira liberal burguesa 

de conduzir o movimento.  

No decorrente ano de 1789, foi promulgada a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, sintetizada em dezessete artigos e um preâmbulo dos ideais libertários 

e liberais da primeira fase da Revolução Francesa (1789-1799). Pela primeira vez são 

proclamados as liberdades e os direitos fundamentais do homem de forma econômica, visando 

abarcar toda a humanidade.  

Tal declaração foi reformulada no contexto do processo revolucionário numa 

segunda versão, de 1793. Serviu de inspiração para as constituições francesas de 1848 

(Segunda República Francesa) e para a atual, e também foi a base da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, promulgada pelas Nações Unidas. 

Pode-se dizer, que foi neste momento histórico, que as transformações sociais 

que a sociedade tanto precisava, começaram a ocorrer. Deste momento em diante, ideais 

democráticos começaram a eclodir, e os Estados Modernos não mais tinham condições de 

manter a estrutura arcaica e desigual vigente. A população que se encontrava à margem do 

mínimo existencial, foi em busca da tutela de seus direitos, tendo em vista que a situação 

econômica, social e politicas encontravam-se insustentáveis.  
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1.3) As Antigas Constituições e Suas Teorias 

Após essa passagem sobre a evolução histórica das Constituições, necessário 

se faz agora uma conceituação. A doutrina identifica, 3 tipos de sentidos para a constituição, 

são eles o Jurídico, Político e Sociológico. 

Quanto ao Sentido Jurídico, temos como a maior figura Hans Kelsen, o 

conceito elaborado por ele, é o mais difundido em diversas academias de Direito, no qual a 

Constituição se caracteriza como um conjunto de normas fundamentais, sendo essas de 

organização e formação que exterioriza os elementos fundamentais de um estado. 

O Professor Kildare Gonçalves a esse tema discorre: 

 

"Hans Kelsen concebe o Direito como estrutura normativa, cuja unidade se assenta 

numa norma fundamental, já que o fundamento de validade de qualquer norma 

jurídica é a validade de outra norma, ou seja, uma norma superior. Há uma estrutura 

hierárquica de diferentes graus do processo de criação do Direito, que desemboca 

numa norma fundamental, que, no sentido positivo é representada pela 

Constituição.” ¹ 

 

O Sentido Político, tem como principal representante Carl Schmitt, seu 

conceito de constituição está intrinsecamente ligado com ideologias políticas liberais. Tal 

autor afirma que a Constituição é resultado de uma vontade política de um povo, e estes devem 

decidir sobre seu próprio modo de existir independentemente de fatores sociais. Schmitt 

considerava essencial em uma constituição, a existência de garantias das liberdades com a 

participação política, a divisão dos poderes, e essa deveria ser um documento com 

formalidades, sendo esboçada na forma escrita. 

Já o sentido Sociológico, tem como seu principal personagem Ferdinand 

Lassale, que afirma que a Constituição deve ser uma soma de fatores sociais e reais que regem 

uma nação. Lassale discorre que a constituição escrita não pode estar dissociada de 

movimentos e fatores sociais, sob pena de ser apenas uma folha de papel, sem conter nenhum 

valor. Então essa folha de papel deve estar ligada a realidade social para que possa assim ser 

denominada de constituição. A esse respeito, transcreve-se uma passagem de um pensamento 

de Lassalle pronunciado em uma Conferência em Berlim, 1862: 



11 
 

 

"Quando a Constituição escrita não corresponder à Constituição real, estoura um 

conflito que não há como evitar e, nessas condições, ou será reformada, para se 

ajustar aos fatores reais de poder, ou a sociedade acaba por deslocar os pilares que 

sustentam a Constituição."1 

 

 

Com o brilhantismo que lhe é característico, José Afonso da Silva, conceitua a 

constituição da seguinte forma: 

 

“Consiste num sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regulam a 

forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição do poder, o 

estabelecimento de seus órgãos e os limites de sua atuação ”. (SILVA, José Afonso, 

1999, pag. 39/40). 

 

Além disso, podemos dizer também que há um Sentido Cultural, pois a 

Constituição é produto de um fato cultural, produzido pela sociedade e que sobre ela pode 

influir. Neste ponto destacou J.H.Meirelles Teixeira: 

“Uma formação objetiva de cultura que encerra ao mesmo  tempo, elementos 

históricos, sociais e racionais, ai intervindo, portanto, não apenas fatores reais 

(natureza humana, necessidades individuais e sociais concretas, raça, geografia, uso, 

costumes, tradições, economia, técnicas), mas também espirituais (sentimentos, 

ideias, morais, políticas e religiosas, valores), ou ainda elementos puramente 

racionais (técnicas jurídicas, formas políticas, instituições, formas e conceitos 

jurídicos a priori) e finalmente elementos voluntaristas, pois não é possível negar-

se o papel da vontade humana, da livre adesão, da vontade política das comunidades 

sociais na adoção desta ou daquela forma de convivência política e social, e de 

organização do Direito e do Estado.”2 

 

                                                           
1 ¹ LASSALE, p. 68. 
2 J.H.Meirelles Teixeira, Curso de Direito Constitucional, pg. 58-59, e importante discussão 

do temas nas pags. 58-79.  
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Percebe-se a dificuldade de elaborar um conceito, pois não se pode ser 

restritivo ao prescrever que a principal função de uma constituição é constituir um Estado. 

Atualmente, restringir a constituição a um só conceito, é algo muito simplório, diante das 

diversas funções que a Carta Magna pode vir a ter, dependendo da derivação do texto que o 

legislador venha inserir na Carta Constitucional.  

 

1.4) As Constituições Brasileiras  

Com o decorrer da história, fica nítido que os fatos sociais e a realidade 

encontrada em certo território, confluem diretamente para a criação dos princípios e normas 

que vão regulamentar a vida da população, bem como os cenários político, econômico e social.  

Com as novas situações e transformações que acontecem, as regras que regem 

a sociedade, tentam acompanhar a nova realidade deslumbrada, em busca de fornecer amparo 

jurídico e formal às diversas situações que se mostrarão com a evolução temporal e cultural.  

No decorrer da história Brasileira, é possível observar que os momentos 

históricos propiciaram o surgimento de sete Constituições, decorrentes da realidade social 

vivenciada à época.  

A primeira Constituição se deu no ano de 1824. As demais, ocorreram nos anos 

de 1891 – 1934 – 1937 – 1946 – A Penúltima Constituição em 1967 – E por fim, em 1988, 

nasce a Constituição da República Federativa do Brasil, vigente até os dias atuais.        

Cada uma teve o seu momento histórico que propiciou o seu surgimento.  

Brevemente um apanhado de cada uma delas. 

Em 25 de março de 1824 foi outorgada a Constituição Política do Império do 

Brasil, com forte influência da Constituição Francesa de 1814. Foi a constituição mais 

duradoura do Brasil, permanecendo em vigor por 65 anos.  

Ocorreu no período Monárquico, em que o país era governado por um 

Imperador, poder este angariado pela sucessão hereditária. Tal poder era nomeado de 

“Moderador” e na hierarquia política, encontrava-se acima dos outro três poderes – Executivo, 

Legislativo e Judiciário. Os escravos, indígenas e pobres não se enquadravam na classe dos 
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cidadãos, e portanto, não tinham direito a voto, estabelecendo eleições censitárias. À época, a 

religião oficial do Brasil era a Católica, permanecendo assim, por muitos anos.  

Mais tardar, com a insatisfação popular com o Estado Monárquico, com a 

ausência de direitos e condições mínimas à população, bem como com a Abolição da 

Escravatura que muito descontentamento trouxe aos grandes fazendeiros, uma nova 

constituição foi originada, no ano de 1891. Acontece a queda do Império, e a Proclamação da 

República, em que provisoriamente, Marechal Deodoro da Fonseca, militar, assume a 

presidência do Brasil.  

Tal constituição teve como principais inovações: a instituição da forma 

federativa de Estado e da forma republicana de governo; estabelecimento da independência 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; a criação do sufrágio com menos restrições, 

impedindo ainda o voto aos mendigos e analfabetos; separação entre a Igreja e o Estado, não 

sendo mais assegurado à religião católica o status de religião oficial e assim tornando-se um 

Estado laico; instituição do habeas corpus (garantia concedida sempre que alguém estiver 

sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito de locomoção – ir, vir, 

permanecer –, por ilegalidade ou abuso de poder); mandado de 4 anos para o presidente, 

proibida a reeleição.  

Com a crise econômica de 1929 e com os diversos movimentos sociais que 

buscavam melhores condições de trabalho, em 16 de julho de 1934, foi promulgada a terceira. 

Segundo seu preâmbulo foi criada “para organizar um regime democrático que assegura à 

Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico”. Foi a que menos 

durou, apenas três anos. A Constituição de 1934 não acabou com a oligarquia, mas, 

acrescentou poder aos militares, à classe média urbana e aos industriais.  

Tal constituição teve pouca duração, mas trouxe muitos direitos importante aos 

cidadãos brasileiros, principalmente em relação aos direitos trabalhistas que foram 

regulamentados, trazendo maior estabilidade à classe trabalhadora. Também implementou o 

voto feminino e o voto secreto; o voto obrigatório para maiores de 18 anos; a criação da Justiça 

do Trabalho e da Justiça Eleitoral; os Direitos de 2ª geração – Direitos sociais (saúde, 

educação, de suma importância até os dias atuais.  

Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e 

assumiu poderes ditatoriais. Ele revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e 
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outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta Constitucional do Estado Novo, de 

inspiração fascista, com a supressão dos partidos políticos e concentração de poder nas mãos 

do chefe supremo do Executivo. Essa Carta é datada de 10 de novembro de 1937. 

Entre as principais medidas adotadas, destacam-se: instituição da pena de 

morte; supressão da liberdade partidária e da liberdade de imprensa; anulação da 

independência dos Poderes Legislativo e Judiciário; restrição das prerrogativas do Congresso 

Nacional; permissão para suspensão da imunidade parlamentar; prisão e exílio de opositores 

do governo; e eleição indireta para presidente da República, com mandato de seis anos. 

Essa Constituição, datada de 18 de setembro de 1946, retomou a linha 

democrática de 1934 e foi promulgada de forma legal, após as deliberações do Congresso 

recém-eleito, que assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte. 

Entre as medidas adotadas, estão o restabelecimento dos direitos individuais, o 

fim da censura e da pena de morte. A Carta também devolveu a independência ao Executivo, 

Legislativo e Judiciário e restabeleceu o equilíbrio entre esses poderes, além de dar autonomia 

a estados e municípios. Outra medida foi a instituição de eleição direta para presidente da 

República, com mandato de cinco anos.  

As demais normas estabelecidas por essa Constituição foram: incorporação da 

Justiça do Trabalho e do Tribunal Federal de Recursos ao Poder Judiciário; pluralidade 

partidária; direito de greve e livre associação sindical; e condicionamento do uso da 

propriedade ao bem-estar social, possibilitando a desapropriação por interesse social. 

Tais direitos pró-trabalhadores, gerou descontentamento por parte do Governo, 

em que no ano de 1964, ocorre um golpe de Estado e a Ditadura Militar se instaura no Brasil.  

No regime militar o governo baseou-se nos, talvez a mais importante que a 

Constituição de 1967, Atos Institucionais. Foram criados 17 AIs até o fim do regime, dentre 

eles podemos destacar: AI nº 1 – Cassou todos os políticos e cidadãos da oposição; AI nº 2 – 

extinguir os partidos existentes e criar, na pratica, o bipartidarismo; AI nº 4 – Compeliu o 

Congresso da nova Constituição; e por fim e o mais violento ato baixado o AI nº 5 – Fechou 

o Congresso, suspendeu as garantias constitucionais e deu poder ao Executivo para legislar 

sobre todos os assuntos.  
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Em 27 de novembro de 1985, foi convocada a Assembleia Nacional 

Constituinte com a finalidade de elaborar novo texto constitucional para expressar a realidade 

social pela qual passava o país, que vivia um processo de redemocratização após o término do 

regime militar. 

Datada de 5 de outubro de 1988, a Constituição inaugurou um novo arcabouço 

jurídico-institucional no país, com ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias 

individuais. A nova Carta consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar 

relações econômicas, políticas e sociais, concedendo direito de voto aos analfabetos e aos 

jovens de 16 a 17 anos. Estabeleceu também novos direitos trabalhistas, como redução da 

jornada semanal de 48 para 44 horas, seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de 

um terço do salário. 

Outras medidas adotadas Constituição de 88 foram: instituição de eleições 

majoritárias em dois turnos; direito à greve e liberdade sindical; aumento da licença-

maternidade de três para quatro meses; licença-paternidade de cinco dias; criação do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) em substituição ao Tribunal Federal de Recursos; criação dos 

mandados de injunção, de segurança coletivo e restabelecimento do habeas corpus. Foi 

também criado o habeas data (instrumento que garante o direito de informações relativas à 

pessoa do interessado, mantidas em registros de entidades governamentais ou banco de dados 

particulares que tenham caráter público). 

Destacam-se ainda as seguintes mudanças; reforma no sistema tributário e na 

repartição das receitas tributárias federais, com propósito de fortalecer estados e municípios; 

reformas na ordem econômica e social, com instituição de política agrícola e fundiária e regras 

para o sistema financeiro nacional; leis de proteção ao meio ambiente; fim da censura em 

rádios, TVs, teatros, jornais e demais meios de comunicação; e alterações na legislação sobre 

seguridade e assistência social. 

É inegável o avanço social e político que esta nova Carta trouxe ao país. Mais 

adiante, um tópico será responsável por destrinchar todas as transformações que a 

Constituição, hoje vigente, veio propor. 
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CAPÍTULO II: A IMPORTÂNCIA DA CONSTITUIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO 

DE UM ESTADO DEMOCRÁTICO 

Ao tentar conceituar o que seria uma constituição, não há como dar somente 

um conceito restrito ou pontual, tendo em vista que uma constituição federal é algo muito 

amplo e representativo, e qualquer significado fechado, torna-se muito simplório. Entretanto, 

resumidamente, ao pesquisar sobre as características e objetivos de uma Constituição, o autor 

Luigi Ferrajouli, acertadamente, na sua visão, esclarece: 

“Uma Constituição não serve para representar a vontade comum de 

um povo, senão para garantir os direitos de todos, inclusive frente à 

vontade popular. Sua função não é expressar a existência de um 

demos, é dizer de uma homogeneidade cultural, identidade coletiva ou 

coesão social, senão o contrário, de garantir, através daqueles direitos, 

a convivência pacífica entre sujeitos e interesses diversos e 

virtualmente em conflito”. 3  

 

Como já pontuado, a Constituição de um Estado possui suma importância, visto 

que a lei maior tem o poder de organizá-lo e estruturá-lo, além de ser uma consolidação de 

seus elementos essenciais.  

Muitos Doutrinadores, ao tratarem da teoria e organização do Estado colocam 

a Constituição com uma condição sine qua nom para existência de um Estado Moderno. 

Toda Constituição há de ser o retrato fiel do Estado, tendo como alma a 

Declaração dos Direitos e Deveres dos Cidadãos, e como corpo, as regras de organização de 

seu regime, de seus Poderes e de seus serviços administrativos. 

A Constituição Federal tem como principal papel a organização política e 

social de um Estado, além disso, assegura-se os direitos fundamentais de seus cidadãos, como 

um dos principais preceitos, posto que trata-se de Lei Maior. 

                                                           
3 FERRAJOLI, 2007, p.53 
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São considerados fundamentais aqueles direitos inerentes ao ser humano pelo 

simples fato de ser considerada como tal, trazendo consigo os atributos da universalidade, da 

imprescritibilidade, da irrenunciabilidade e da inalienabilidade. 

 

2.1) A Constituição de 1988 

A atual Constituição Federal vigente, foi promulgada após o término da 

Ditadura Militar no Brasil, que percorreu dos anos 1964 a 1985.  

A sociedade brasileira aclamava pela redemocratização do país, a qual buscava 

pelo retorno dos direitos dos cidadãos, que lhes foram tirados durante o período ditatorial.  

A Constituição de 1988 foi a sétima constituição originada no Brasil, e esta, 

carregada de grande representatividade em grandes setores do país. A mesma teve o condão 

de romper com o período da Ditadura Militar, trazendo de volta a democracia à população 

brasileira, estabelecendo a volta do Estado Democrático de Direito. 

O presidente eleito foi Tancredo Neves, que nem chegou a assumir o cargo da 

presidência. José Sarney, seu vice, foi responsável por assumi-lo. No ano de 1987, Sarney 

convocou uma Assembleia Constituinte, responsável por formular ou reformar uma 

constituição. Para participar das discussões, foram convidados deputados (487) e senadores 

(72) eleitos democraticamente nas eleições de 1986. 

As discussões sobre os artigos aconteciam em diversas comissões, e o processo 

de aprovação de leis também contou com audiências públicas que preparavam as emendas 

com a participação de diferentes setores da sociedade e movimentos sociais.   

Considerado um projeto avançado na época, a Constituição Federal foi 

considerada um marco em relação à cidadania e aos direitos humanos, pois aprovou conquistas 

significativas em áreas como saúde, previdência, assistência social, direitos do consumidor, 

direitos femininos, direitos da criança e do adolescente, direitos indígenas, jornada de trabalho 

e o novo Código Civil. 

O contexto histórico mostra-se importante, pois pode-se aferir, que com a 

preocupação da volta do período ditatorial, o legislador originário, prevendo que mudanças 
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poderiam ocorrer, acabou por instituir cláusulas pétreas, em que deixam resguardados os 

direitos fundamentais e a forma de Estado.  

É inegável o avanço político, social e econômico que a nova Carta trouxe à 

situação do país. Principalmente, no que tange aos Direitos e Garantias Fundamentais, bem 

como os Direitos Sociais, que trouxeram dignidade humana à vida dos indivíduos. Outro 

princípio de suma importância na nova realidade brasileira.  

Diversos princípios são consagrados pelo constituinte como, por exemplo, o 

Princípio supramencionado, da dignidade humana, o princípio da liberdade, da privacidade, 

do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, do acesso à justiça, da não 

anterioridade tributaria, entre outros tutelados pela Lei Maior.  

A Carta Magna de 1988 está dividida em títulos que se dividem de acordo com 

as atribuições de seus artigos. Cada título traz aqueles artigos referentes a determinada área, 

ou princípio, para que seja mais fácil subdividir todas as características que regimentariam a 

sociedade brasileira  a partir daquele momento. Para melhor visualizar, seguem os títulos:  

Título I – Princípios Fundamentais 

Título II – Direitos e Garantias Fundamentais  

Título III – Organização do Estado 

Título IV – Organização dos Poderes 

Título V – Defesa do Estado e das Instituições Democráticas 

Título VI – Tributação e Orçamento 

Título VII – Ordem Econômica e Financeira 

Título VIII – Ordem Social 

 Título IX – Disposições Constitucionais Gerais 

 

A partir dos Títulos Constitucionais, é possível observar que a Carta Magna 

trata de todos os âmbitos, seja ele social, político ou econômico.  
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Há doutrinadores, que por esta razão, criticam a extensão do texto 

constitucional, considerando-a prolixa e muito extensa. Tal motivo se dá por consequência da 

motivação histórica anterior, em que o país saía de um período com extrema escassez de 

direitos, e por isso, precisava se resguardar, tutelando cada direito do cidadão.  

A sociedade se renova e se transforma com o decorrer do tempo, e com isso, 

surge a necessidade do Direito acompanhar essas transformações, a fim de resguardar e 

respaldar as mais diversas situações civis.  

Não é diferente com a Constituição Federal. Com o escopo de não permitir que 

a Carta Magna entre em desuso ou acabe desatualizada, a mesma pode sofrer um processo de 

Emenda Constitucional, que é uma modificação da constituição de um Estado, resultando em 

mudanças pontuais do texto constitucional. Como já mencionado, são restritas a determinadas 

matérias, não podendo, apenas, ter como objeto a abolição das chamadas cláusulas pétreas, 

que no Brasil tratam da forma federativa de Estado; do voto direto, secreto, universal e 

periódico; e da separação dos poderes e os direitos e garantias individuais.  

 

2.2) A Educação Básica no Brasil 

Após a contextualização da vigente Constituição Federal, adentrando em seu 

teor, é possível visualizar que o direito à Educação é um direito fundamental de todos, devendo 

o Estado, a família e a sociedade contribuir para que todos os indivíduos tenham acesso ao 

ensino educacional. 

O direito à educação, desde 1948 fora previsto na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, quando da sua adoção pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). 

Portanto, é um direito humano. 

Ao que parece o Estado Brasileiro despertou, mesmo tardiamente, para 

priorizar o direito à educação a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 

(CF/88). Nas constituições anteriores, a educação era tutelada timidamente, não ocupando um 

espaço de direito fundamental, como é prevista na Lei Maior vigente. Os legisladores, após a 

redemocratização, trouxeram ao povo brasileiro a educação enquanto um direito social e 

fundamental. 
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A educação, como dever do Estado e realidade social não foge ao controle do 

Direito. A própria CF/88 que a enuncia como direito de todos, dever do Estado e da família, 

com a função tripla de garantir a realização plena do ser humano, inseri-lo no contexto do 

Estado Democrático de Direito e qualificá-lo para o mundo do trabalho. Ao mesmo tempo, a 

educação representa um mecanismo de desenvolvimento pessoal individual, bem como da 

própria sociedade onde o indivíduo encontra-se inserido. 

Após tornar-se um direito fundamental dos cidadãos, o Estado teve a 

necessidade de regulamentar a forma de como o conhecimento deve ser ministrado aos 

indivíduos. Então foi originada a Educação Escolar Básica, dividida em 3 etapas, com duração 

média de 13 anos. 

A educação básica é o primeiro nível do ensino escolar no Brasil.  Compreende 

três etapas: a educação infantil (para crianças com até cinco anos), o ensino fundamental (para 

alunos de seis a 14 anos) e o ensino médio (para alunos de 15 a 17 anos). 

Ao longo desse percurso, crianças e adolescentes devem receber a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania, como aponta a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação, sob o nº 9.394/1996, com já algumas alterações. Também é um objetivo da 

educação básica fornecer os meios para que os estudantes progridam em estudos posteriores, 

sejam eles no ensino superior ou em outras modalidades educativas. 

Apesar da correlação existente entre a idade dos alunos e o nível e as 

modalidades de ensino, as leis e regulamentos educacionais garantem o direito de todo cidadão 

frequentar a escola regular em qualquer idade. No entanto, também é uma obrigação do Estado 

garantir os meios para que os jovens e adultos que não tenham frequentado a escola na idade 

adequada, possam acelerar seus estudos e alcançar formação equivalente à educação básica. 

Cada uma das etapas da educação básica possui objetivos próprios e formas de 

organização diversas. De acordo com as informações compartilhadas pelo Ministério da 

Educação, bem como com base nos os documentos que norteiam a educação básica no Brasil, 

que são as Leis de nº 9.394, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e o Plano Nacional de Educação, 

é possível observar mais detalhadamente os objetivos que cada fase de ensino possui.   

A educação infantil tem como foco o desenvolvimento físico, psicológico, 

intelectual e social da criança. As atividades realizadas são um complemento à ação das 
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famílias e das comunidades. Crianças de zero a três anos podem frequentar as creches ou 

instituições equivalentes. No caso de crianças entre quatro e cinco anos, o ensino é realizado 

em pré-escolas. 

O ensino fundamental também mostra-se como dever do Estado, devendo ser 

oferecido de forma gratuita e universal. A obrigatoriedade do ensino fundamental também 

implica reconhecê-lo como a formação mínima que deve ser garantida a todos os brasileiros, 

de qualquer idade. Em sua conclusão, o estudante deve dominar a leitura, a escrita e o cálculo. 

Outro objetivo desta etapa é desenvolver a capacidade de compreender o ambiente natural e 

social, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores básicos da sociedade e da família. 

Ao final do Ensino Básico, existe o Ensino Médio com a duração de 3 anos, 

que abarca a fase adolescente do indivíduo, geralmente iniciado quando a pessoa porta 15 

anos de idade. Nesse período, são aprofundados os conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, buscando articular o conteúdo com a preparação básica para o trabalho e a 

cidadania.  

Outra função do ensino médio é propiciar a formação ética, o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico e a compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos. 

Tudo isso permite ao estudante concluir a educação básica dominando 

conhecimentos e habilidades que possibilitem escolher rumos na vida adulta. Ele deve estar 

preparado para a inserção no mercado de trabalho e também para poder seguir o caminho do 

ensino superior.   

 

2.3) A Democracia e a Construção de Cidadãos 

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante 

a lei: ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter 

direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos 

sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à 

educação, ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice tranquila. 

Já a cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. 
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Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. Expressa a 

igualdade dos indivíduos perante a lei, pertencendo a uma sociedade organizada. É a qualidade 

do cidadão de poder exercer o conjunto de direitos e liberdades políticas, socioeconômicas de 

seu país, estando sujeito a deveres que lhe são impostos. Relaciona-se, portanto, com a 

participação consciente e responsável do indivíduo na sociedade, zelando para que seus 

direitos não sejam violados.  

Contudo, podemos afirmar que estamos diante de uma problemática, pois ser 

cidadão não é somente participar votando e ter direitos civis, políticos e sociais, mas sim saber 

votar, entender e compreender sua organização política, entender a situação sócio econômica 

de seu país, para que assim quando reivindicá-los, reivindicará como verdadeiros cidadãos 

brasileiros. 

A partir de então, a base educacional do indivíduo mostra-se como um dos 

pilares da sociedade, tendo em vista que a educação é o meio mais eficaz e completo de 

construir cidadãos plenos.  

Um cidadão consciente de seus direitos e deveres, sabe reconhecer que o seu 

direito termina e o seu dever começa, assim que esbarra no direito do outro indivíduo. É saber 

respeitar a vida em sociedade, estando a par do certo e do errado, estabelecido através da 

moral, dos costumes, da cultura, e principalmente, através das leis.  

A educação propicia o conhecimento necessário para guiar a conduta humana, 

a fim de que as relações iniciem e terminem de acordo com o planejado. Estar a par dos 

princípios, das normas, das regras da sua Cidade, Estado e País, só é possível através da 

educação, da informação, quando bem instruídas.  

 

CAPÍTULO III: O ENSINO DA CONSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS 

Após toda contextualização, expondo os motivos históricos que nos levam aos 

dias atuais, adentra-se mais profundamente ao tema defendido pelo presente trabalho.  

Ao tentar entender quais são os objetivos educacionais no Brasil, a Lei de 

Diretrizes Básicas da Educação em seus artigos, reflete o que se espera na formação dos 

indivíduos, ao expor:  
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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. 

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho 

e em estudos posteriores. (LDB, Lei nº 9394, 1996) 

 

Com base na legislação que rege a educação nacional, é possível extrair que o 

ensino tem como finalidade criar cidadãos que exerçam a cidadania de forma plena, de modo 

a desenvolver o intelecto da pessoa, qualificando-a para a vida profissional, como também 

para a vida política e social.  

Ser cidadão não se resume a estar em dia com seus direitos políticos, é 

participar das decisões e ações da sociedade. Cidadania é participação pluridimensional. É, ao 

mesmo tempo, participação política, econômica, social, psíquica, cultural e ética. 

Cidadania é participação consciente. O cidadão precisa ter consciência da 

realidade em que vive, trabalha, sofre e se inter-relaciona. A inconsciência favorece a 

manipulação e conduz ao adesismo que reforça o sistema desumano, em que o povo é 

massificado em razão do seu desconhecimento.  

Exercer a cidadania é participar de forma bilateral, exigindo direitos e 

assumindo deveres. Só existe cidadania quando se garantem os direitos de todos e se cobram 

os deveres de todos. Esta, elimina a assimetria social, a qual quem detêm o poder só têm 

direitos, e aqueles que fazem parte da massa só têm obrigações. 

 

3.1) A Proposta do Projeto de Lei nº 70/2015  

Ao decorrer do ano de 2015, foi proposto um Projeto de Lei, pelo Senador 

Romário, tratando da importância da implementação do estudo da Constituição Federal a 

partir do ensino fundamental, para formação de futuros e verdadeiros cidadãos brasileiros. 
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Esse Projeto de Lei em tramitação, significa um progresso imenso para a 

educação das nossas crianças e para formação de verdadeiros cidadãos brasileiros, pois deste 

modo, se encontrarão familiarizados com a Constituição de seu Estado, seus direitos e deveres, 

assim como com suas garantias fundamentais e a organização política de seu governo, desde 

o início da sua formação.  

O Projeto de Lei na íntegra expõe: 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 70, DE 2015  

Altera a redação dos arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro  

de  1996  (Lei  de Diretrizes  e  Bases  da  Educação    Nacional),    para    

inserir    novas    disciplinas    obrigatórias  nos  currículos  dos  ensinos  

fundamental  e  médio.   

O CONGRESSO NACIONAL decreta:   

Art. 1º - Os arts. 32 e 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), passam a vigorar 

com a seguinte redação:   

“Art.32.................................................................................................. 

II  –  a  compreensão  do  ambiente  natural  e  social,  do  sistema  

político,  do  exercício  da  cidadania,  da  tecnologia, das  artes  e  dos  

valores  morais  e  cívicos em que se fundamenta a sociedade;   

...............................................................................................................  

§   5º   O   currículo   do   ensino   fundamental   incluirá, 

obrigatoriamente, a disciplina Constitucional, além de conteúdo que 

trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, 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 .................................................................” (NR)   

“Art. 36. ................................................................................................  
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  IV –  serão  incluídas  a  disciplina  Constitucional,  a  Filosofia  e  a  

Sociologia  como   disciplinas   obrigatórias   em   todas   as   séries   

do   ensino   médio.   ...................................................................” (NR)  

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

A justificativa para tal lei, dada pelo próprio Senador, traduz:  

A promulgação da  Constituição  Federal de  1988,  que  completou  

25  anos  este  ano,  foi  o grande  marco  da  restauração  da  

democracia  no  Brasil  e  a  renovação  do  orgulho cívico no país.  

Foi a maior movimentação política de várias classes sociais, sindicais 

e das minorias já registrado na história da nação brasileira, marcada 

pela conquista de direitos individuais e a liberdade de expressão.   

O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  expandir  a  noção  cívica  dos  

nossos  estudantes,  ensinando-lhes  sobre  seus  direitos  

constitucionais,  como  cidadão  e  futuro  eleitor, e, em contrapartida, 

aprenderem sobre seus deveres.   

Ao completar 16 (dezesseis) anos o jovem brasileiro tem a faculdade 

de tirar seu título de eleitor  e  exercer  seu  direito  de  cidadão,  que  

é  escolher  seu  representante  político através do voto, iniciando sua 

participação ativa nos assuntos da sociedade.   

Esses jovens estudantes  já  têm  uma  base  educacional  sólida  ao  

cursar  o  ensino  médio  para  compreender  a  importância  de  ser  

um cidadão  consciente  e  as  consequências geradas à gestão pública 

ao escolher um candidato despreparado ou ficha suja.   

Especialmente   após   as   manifestações de   junho   deste   ano,  

tornou-se   necessária  maior  atenção  aos  nossos  jovens,  quase  

adultos,  que  nos  remetem  à  lembrança dos caras pintadas de outrora.   
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Desta forma,  certo  da  compreensão  dos  nobres  Pares  sobre  a  

relevância  deste Projeto, espero o apoio de Vossas Excelências em 

sua rápida aprovação.4 

 

Conforme mencionado, os jovens aos 16 anos de idade já se deparam com a 

possibilidade de exercer seu direito fundamental ao voto, e é muito importante que o mesmo 

esteja consciência de como será a melhor forma de exercê-lo.  

Não resta dúvidas que o ensino da matéria constitucional, desde logo, fará 

grande diferença na vida desses jovens, que estarão mais bem orientados e maduros para 

lidarem com a questão. Poderão exercer sua cidadania de forma consciente e ativa, e não 

porque são influenciados pelos veículos de informações, que expõem os candidatos que detêm 

o domínio de tais.  

 

3.2) Argumentos contra e a favor da Aprovação Legislativa 

Há quem se posicione contra o projeto legislativo, como por exemplo, o 

presidente do  Conselho Estadual  de  Educação  em  São  Paulo, Arthur  Fonseca  Filho, que  

é  contra  o  projeto,  justificando:   

"É o fim  do  mundo  colocar  direito  constitucional para  esses  

meninos  estudarem,  fazer  o  aluno  respeitar  a  constituição  é  um  

trabalho  da  escola  como  um  todo,  desde  a  educação  infantil,  e  

feita  por  todos  os  professores”. 

Entretanto, ele  admite  que  é  um  tema  importante,  mas  diz  que  não  se  

pode  obrigar  o  ensino  através  de uma  lei:  "É  uma  irresponsabilidade  do  poder  legislativo  

aprovar essas coisas, uma atrás da outra. O projeto pedagógico é da escola, não do político". 

Outros motivos apresentados, giram em torno da imaturidade dos alunos, do 

aumento da carga horária escolar, assim necessitando suprimir outras disciplinas, como 

também a banalização da matéria.  

                                                           
4 ROMÁRIO. 2015. Sala das Sessões.  
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Argumenta-se que a matéria constitucional possui um nível de complexidade 

além da maturidade dos alunos do ensino básico, assim não se mostrando apropriado o seu 

ensino. Quem se revela contra tal projeto, diz que o intelecto da criança e do adolescente ainda 

não está no momento adequado de sua formação para receber tal conteúdo.  

Outro ponto apresentado, gira em torno da carga horária, que já se mostra 

elevada nos dias de hoje. Inserir mais uma matéria na grade escolar, automaticamente irá gerar 

a supressão de alguma outra disciplina. Principalmente, no 3º ano do ensino médio, tal 

mudança acarretaria um maior incomodo, pois é fase em que os adolescentes estão muito 

voltados para os estudos, com o objetivo de alcançar a aprovação no vestibular.  

Maria Helena Guimarães, professora  de  matemática  e  coordenadora  do  

ensino  médio  da escola pública Otoniel Mota, também discute tal fato, afirmando que:  

“É inconcebível que se aceite uma inclusão como essa. E como iremos saber qual 

a matéria passível  de  redução  na  carga  horária?  Matemática?  Biologia?  Todas 

são  essenciais  para  o  conhecimento  do  aluno  e  para  o  seu  ingresso  em  uma  

boa  universidade.   Não   tem   cabimento   esse projeto.   Acho   que   é   necessária   

uma   reformulação do  projeto  de  lei  em  questão levando  em  consideração  o  

angustiante nível  de  escolaridade  brasileira,  além  da  fase  delicada  em  que  os  

estudantes  estão  lidando,  não  só  com  as  transformações  físicas,  mas  também  

com  as  mudanças  psicológicas ao terem de lidar com a responsabilidade do mundo 

adulto que está por vir.  Em todos  os  meus  anos  como  professora,  e  coordenadora,  

eu  nunca,  repito,  nunca  vi  uma  proposta  mais  absurda  e  fria  por  não  levar  

em  consideração o momento vivido por esses estudantes. É exatamente por estarem 

em meio a essa fase de transformações que o Ensino Constitucional, além de 

suprimir a carga horária de matérias mais importantes, cairia na banalização. Ouvi 

de muitos estudantes que tal projeto de lei seria mais um motivo para se cabular aula 

e se enfiarem na biblioteca a fim de estudarem  as  matérias  específicas de  seus  

vestibulares.  Eles  não  levarão  a  sério. Conte com isso.”  

 

A professora em questão também suscita a banalização que pode ocorrer da 

presente disciplina, em que os alunos não estando maduros o suficiente para entender a 

importância da mesma, a coloquem em posição inferior de relevância, tornando-se um motivo 

para gazetearem a aula da disciplina constitucional.  
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Todos os pontos contrários apresentados, são rebatidos com facilidade por 

aqueles que se encontram a favor do projeto legislativo. Este, tem grande aderência por parte 

dos autores, mostrando-se minoria aqueles que se portam contra.  

Na questão da imaturidade argumentada, os autores demonstram preocupação 

com a complexidade da matéria constitucional. E é notória a sua complexidade em certas 

áreas, as quais requer um maior conhecimento em outras demandas para conseguir assimilar. 

Entretanto, a linguagem da Constituição Federal vigente não sofreu rebuscamento, sendo 

acessível para aqueles que tem o mínimo de intelecto para a leitura.  

Um exemplo para embasar tal pensamento seria a transcrição de alguns trechos 

da Constituição. Veja:  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 
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A redação dos artigos supracitados é simplória, não transmitindo muita 

dificuldade para aquele que os lê.  

A proposta do presente trabalho é ensinar a matéria constitucional básica, que 

rege a vida de todo o ser humano que habita a sociedade brasileira. A intenção do projeto 

legislativo, é criar cidadãos conscientes e participativos, que tenham o domínio do 

conhecimento de seus direitos, e principalmente de seus deveres.  

O objetivo não está no aprofundamento da matéria constitucional, em que 

somente aqueles que graduam em Direito podem entender. A finalidade de tal projeto é criar 

proximidade, desde logo, da criança e do adolescente com a Lei Suprema que rege o seu país.  

Muitos adultos, inclusive portadores de ensino superior, não possuem 

conhecimento do teor da Constituição que ampara todos os atos civis e jurídicos da sua vida.  

- A questão abordada vai muito mais além. Excluindo os indivíduos que cursam 

a faculdade de Direito ou que atuam em carreiras políticas, qual o momento da vida do cidadão 

que ele terá contato com a legislação do seu país? Seja ela lei ordinária ou a Constituição 

Federal?  

O indivíduo percorre toda a sua jornada, sem nunca ter aberto ou lido um trecho 

da Constituição que regeu todos os atos da sua vida cotidiana. É descabido construir uma 

sociedade de indivíduos ignorantes, que ignoram as leis do seu país.  

Então no que tange à complexidade da matéria abordada nas escolas, o objetivo 

não é o aprofundamento, e sim, a intimidade que se pretende criar entre as crianças e 

adolescentes com a Carta Magna.  

No que desrespeita a carga horária, é algo a ser driblado. Muito conteúdo 

fornecido pelas escolas não é utilizado pelos adultos quando adentram ao mercado 

profissional. Há que se fazer uma peneira e uma reformulação no que hoje é ensinado, pois os 

adolescentes passam horas do seu dia absorvendo conteúdos que não lhe serão de utilidade.  

Tal verdade não se aplica à matéria constitucional, posto que o teor da 

Constituição é visualizado em todos os dias da vida do indivíduo. Todo os dias o cidadão tem 

que lidar com o seu estado de saúde, com o seu direito à liberdade de ir e vir, com o seu dever 

de cidadão, de respeitar o espaço e o direito dos outros que convivem em sociedade, entre 

tantos outros exemplos que podem ser argumentados.  
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No caso dos alunos do 3º ano do ensino médio, que estão numa fase complicada 

de suas jornadas, a matéria pode ser passada de forma facultativa, de modo que não atrapalhe 

os estudos que estão direcionados ao vestibular.  

A disciplina pode ser ofertada para aquele adolescente que estiver interessado 

em cursá-la, não carecendo de obrigatoriedade de presença, neste ano tão turbulento que é 

para os jovens.  

Assim posto, é notório que o sistema educacional necessita de uma 

reformulação, a fim de que muito conteúdo inutilizado seja enxugado, para que novos 

conhecimentos de suma importância possam adentrar na vida das crianças e adolescentes 

nessa fase inicial.  

Outro ponto negativo apresentado, seria a banalização da disciplina pelos 

jovens que não reconhecem a real importância da matéria. É outro ponto que cai por terra com 

facilidade. Se matéria for ministrada de forma simples, gradual, desde o início da fase escolar, 

assim como o português, a história, a criança vai assimilar a importância da disciplina.  

A matéria constitucional, ou seja, os direitos, as garantias e deveres 

fundamentais, bem como os direitos sociais, são responsáveis por criar cidadãos, estes, 

prontos e conscientes para exercerem a sua cidadania de forma plena, consciente e 

participativa.  

Criar cidadãos bem educados e conscientes, está acima de apenas criar bons 

profissionais. Uma vida em sociedade não se faz apenas com profissionais qualificados, pois 

assim os seres humanos poderiam ser substituídos por máquinas e computadores. Criar bons 

cidadãos, dignos, cientes dos princípios que regem a sua comunidade, assume um papel muito 

mais relevante e necessário para a vida em coletividade.  

Desta forma, é compreensível que qualquer debate tenha seus pontos prós e 

contras, mas no caso apresentado, as benesses que o projeto legislativo pode trazer, superam 

e muito os pontos negativos suscitados.  
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3.3) A importância do ensino da matéria constitucional nas escolas 

Uma coisa é certa, precisamos rever e reconstruir a escola para que ela se 

adeque ao mundo atual. Não é aceitável que os formandos do ensino fundamental saiam dos 

bancos escolares sem um mínimo de conhecimento pertinente à sua cidadania. 

A aplicação da matéria constitucional poderá ser o começo ao empoderamento 

do cidadão brasileiro, capacitado para mudança de paradigmas acabrestados por governos que 

visam o interesse das classes dominantes. 

 Para que chegue a um objetivo concreto, com efeitos favoráveis ao contexto, 

deve ser considerada a relevância necessária da matéria e criar um ambiente favorável ao 

ensinamento que visa o crescimento da cidadania.  

Com a valorização dos direitos relevantes do cidadão, há de ser afastada a 

doutrina da obediência a tudo que é veiculado pelos meios de informação, ou ao que é passado 

nas salas de aula, em que o indivíduo não possui senso crítico ao receber o conteúdo que lhe 

é passado, absorvendo-o sem apresentar nenhum questionamento.  

Os alunos não são preparados a indagar o conteúdo literário, já que é comum 

as pessoas pensarem que o que está publicado nos livros são verdades absolutas. 

Por este motivo, o ensino dos direitos e dos deveres constitucionais é um 

primeiro passo para que haja a mudança. O indivíduo deve ter ciência do seu poder como 

cidadão, bem como de que forma exercê-lo, enxergando-se como corresponsável pelo governo 

e pelas legislações, a fim de que aja mais participativamente, com a consciência de que o 

poder emana do povo, e é este povo que diz o que quer que seja feito.  

A capacitação irá ocorrer como ocorrem em todas as matérias. Mesmo que 

parcamente, o ensino da matéria constitucional libertará os que ignoram os seus próprios 

direitos. 

Se o ensino constitucional for implementado nas escolas e as crianças tiverem 

contato desde cedo com a matéria, dizendo a que temos direito e, principalmente, sua 

contrapartida, os nossos deveres como cidadãos, não existirão adolescentes que entendam que 

aplicação da lei estatal é a transgressão da lei de sua “comunidade”.  
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É importante dizer que só haverá mudança material quando a mudança 

intelectual for implementada. Tem de haver vontade política para transformar a mentalidade 

da sociedade de hoje, que não se indigna diante da fraude e/ou, corrupção cotidiana. 

A melhor forma de modificar o costume ou a cultura de um povo é através do 

conhecimento, fazendo, ao menos, que as pessoas saibam dos seus direitos e deveres de 

cidadania. 

 

3.3) O Ensino Constitucional e o Voto Consciente 

A concretização e a regulamentação dos Direitos Políticos se dá no texto 

Constitucional, datado de 1988. Para que se entenda no que consistem tais direitos, é 

necessário que o cidadão tenha conhecimento da sua Lei Maior, que rege os atos políticos de 

sua vida.  

No capítulo IV da Constituição, os direitos políticos são previstos, inicialmente 

no artigo 14, que diz:  

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 

e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular. 

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: 

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 

II - facultativos para: 

a) os analfabetos; 

b) os maiores de setenta anos; 

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 
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Desta forma, vislumbra-se o direito constitucional do direito ao voto, com 

fulcro no artigo 14, § 1º, II, “c”, que autoriza a faculdade de votação do menor de dezoito anos 

e maior de dezesseis.  

Antes de adentrar ao mérito, não se pode deixar de mencionar as pesquisas 

eleitorais feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que vem alertando sobre a crescente 

e efetiva participação de adolescentes, menores de dezoito e maiores de dezesseis anos, nas 

últimas eleições nacionais.  

Isso significa que os jovens estão se mostrando mais interativos na vida política 

do país, o que realmente se mostra satisfatório. Entretanto, para que esses jovens não venham 

fazer parte da massa de manobra já mencionada no decorrer do presente trabalho, é necessário 

instruir os ditames constitucionais na vida desses indivíduos, para que tenham consciência da 

importância do seu voto, não o tratando com indiferença, enxergando-se como apenas mais 

um voto no meio de tantos.  

Assim sendo, indaga-se: Como informar o eleitorado de seus direitos políticos 

sem a implantação do Direito Constitucional nas escolas? Sem implementar a matéria 

constitucional em algum momento da vida do ser humano? Sem que isso seja um privilégio 

só daqueles que escolheram cursar a faculdade de Direito.  

Este ponto é, indubitavelmente, um dos principais e mais concretos argumentos 

do projeto de lei acima mencionado. Se o indivíduo tem a capacidade de exercer o seu direito 

ao voto, ele tem que receber instruções mínimas para que possa pratica-lo de forma plena e 

consciente.  

A conjuntura brasileira mostra que o indivíduo não possui a real ideia de como 

o seu voto é importante, e como pode mudar a sua realidade, e principalmente, a realidade do 

seu país. Muitos não sabem que o Estado Democrático de Direito tem a sua legitimidade na 

vontade do povo, que os representantes eleitos devem buscar o que a sua sociedade postula, e 

não o que é melhor para os seus interesses particulares.  

O “fictício cidadão” não sabe que o seu voto ocupa um espaço importante na 

vida política do país, e isso faz com que muitos desperdicem sua oportunidade de fazer 

diferente perante as urnas. É de notório conhecimento, que muitos indivíduos trocam seus 

votos por cestas básicas, por promessas de empregos, até mesmo vendem seu voto, sem saber 

que tal postura está destruindo a sua perspectiva de um futuro melhor.  
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O indivíduo adulto, até mesmo portador de ensino superior completo, não sabe 

como funciona o sistema eleitoral do seu país. Como se dá a contagem de votos, como o 

partido político é beneficiado caso possua um candidato com grandes números de voto, entre 

tantas outras especificidades.   

Para que se alcance o direito/dever de votar, sem que com isso se esteja 

comprometendo o Estado Democrático de Direito pela ignorância, deve-se ter conhecimentos 

constitucionais mínimos, por ser este modelo caracterizado pela participação consciente do 

povo no poder do Estado. 

Todos os argumentos expostos, só enfatizam e ressaltam a importância da 

criança e do adolescente reconhecerem desde cedo a matéria constitucional, terem contato e 

intimidade com a mesma, pois será ela que regerá todos os atos da sua vida civil, política e 

jurídica.  

O jovem deve estar preparado para enfrentar as urnas, não podendo se enxergar 

como somente mais um na multidão eleitoral. O cidadão deve ter consciência da sua 

importância, deve estar consciente que o seu voto, faz sim, muita diferença, e que será através 

dele que poderá construir um futuro melhor para si, e para todos que convivem em sociedade.  

 

3.4) A conscientização do indivíduo através da educação – A relevância de construir 

cidadãos conscientes 

A grande parte da população brasileira não tem consciência da importância do 

seu voto, não busca saber qualquer informação sobre os candidatos, a não ser as informações 

veiculadas por aqueles que detém o controle dos meios informacionais. 

Culturalmente falando, ser alienado politicamente no Brasil é algo 

completamente aceitável, há a visão de que “não faz mal” não gostar ou discutir política, pois 

o cidadão não conhece os meios de que pode fazer uso para modificar a triste realidade do seu 

país. É transmitido o sentimento de impotência, principalmente àqueles que se encontram à 

margem do sistema educacional de qualidade.   

Como poderia a sociedade defender seus direitos se não os conhece? Somente 

uma população informada, reconstruída, partindo de seus propósitos na existência social, 
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econômica e política, poderá traçar, não somente a sua identidade como cidadão consciente, 

como também criar a sua própria responsabilidade pessoal diante do bem comum. 

As mazelas que milhões de brasileiros vivem são fruto da total escuridão de 

seus direitos, é preciso deixar esta cegueira que aplaca os olhos dos brasileiros que se iludem 

com mandamentos midiáticos que focam interesses escusos.    

Em síntese, antes de mudar qualquer lei, é preciso que o Povo saiba o que é 

uma, quem cria, porque cria e o que se deve fazer se não estamos de acordo, como deve-se 

fazer para ser alterada.  

Este é o princípio da organização social em qualquer lugar do mundo, pois não 

existe sociedade se não houver regras sociais, ou será que na escola do futuro todos dizem 

"Sim Senhor ", e todos tem apenas o direito de Vir e ninguém pode ir. 

 

CAPÍTULO IV: UM PANORAMA DO ENSINO BÁSICO NO BRASIL 

 

A educação é uma questão fundamental no cotidiano brasileiro, pois é a partir 

de uma boa base educacional que um país se desenvolve econômica e socialmente.  

O futuro de uma sociedade está nas mãos de como esta conduz a educação.  A 

educação é considerada o elemento-chave na construção de uma sociedade baseada na 

informação, no conhecimento e no aprendizado. O fator primordial no desenvolvimento da 

personalidade é o aprendizado, este é o exato propósito da vida humana. Devemos cultivar 

nos jovens a força de caráter e os valores que os capacitarão a assumir a liderança amanhã. 

Mesmo havendo uma evolução no panorama da educação, o Brasil conta com 

um índice alto de analfabetismo no país. Mesmo com a revolução tecnológica que vem 

ocorrendo a cada dia, muitos adultos findam a sua vida profissional sem saber ler e escrever.  

Um dos motivos desse alto índice de analfabetismo, é encontrado na ausência 

de vagas ofertadas nas escolas públicas. O Governo Brasileiro não destina verbas suficientes 

à educação, a fim de que possa suprir a necessidade de toda a sua população. Não há 

investimentos robustos no ensino escolar brasileiro, fazendo com que muitas crianças e jovens 
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não consigam vagas em escolas públicas, assim, crescendo sem a devida atenção ao seu 

intelecto.  

Ultrapassado o analfabetismo, há que se mencionar na baixa qualidade de 

ensino por diversos fatores, sendo o principal, a falta de investimento por parte do Governo. 

No Brasil, desde o início da sua história, a educação nunca foi prioridade por parte do Estado. 

A mão-de-obra sempre muito utilizada, os trabalhadores com baixíssimos níveis de 

escolaridades, sendo explorados por quem detém o capital.  

O Brasil é marcado por ser um país com uma das maiores desigualdades sociais 

do mundo, e um motivo dessa imensa desigualdade, é a falta de investimentos em educação. 

A classe rica do país detém uma grande parte do capital que deveria sustentar grande parte da 

população, entretanto, tal acumulo de riqueza é dividida muito desigualmente.  

A referida desigualdade gera diversos problemas sociais, em que alguns podem 

financiar um ensino de excelente qualidade, enquanto outros não conseguem vagas nas escolas 

públicas, não podendo exercer o seu direito fundamental à educação. Deste momento em 

diante, muitos problemas sociais começam a surgir, como por exemplo o trabalho infantil, 

como também a marginalização de crianças e jovens.  

 

4.1) A Educação voltada para o Mercado de Trabalho e não para a Cidadania  

O objetivo do presente tópico é fazer um apanhado histórico de como a 

revolução tecnológica dos anos 90 afetou a educação no Brasil.  

A reestruturação produtiva aqui no país veio a influenciar fortemente os rumos 

do ensino. Trata-se de demonstrar que a influência do empresariado e do capital nas políticas 

pedagógicas é perniciosa para a educação. Se há um culpado pela má qualidade do ensino, 

isso se deve as políticas públicas de educação implantadas nos governos neoliberais. 

Os estabelecimentos de ensino surgem como o âmbito privilegiado da 

reprodução da ideologia e da cultura burguesa. Numa sociedade estratificada pelo poder do 

capital, na sociedade de classes, a escola é determinada pelos interesses de classes. Ela sofre 

as influências desse conflito. Segundo Saviani (1987), a classe burguesa detentora do capital 

financeiro e a determinante da cultura vigente,  não tem interesses na transformação da escola. 

Com isso, cria mecanismos que impedem essa transformação, fazendo com que a escola 
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reproduza as formas de domínio social e a divisão em classes para que tudo permaneça como 

está.  

As interferências do empresariado nas políticas públicas para a educação visam 

apenas propiciar mecanismos para que as indústrias se tornem mais competitivas, criando mão 

de obra competente e qualificada, e perpetuando os preceitos, modos de pensar e os valores 

da classe burguesa. 

A educação que sempre foi entendida como instrumento de humanização 

tornou-se em nossa época um instrumento de alienação. Com a reestruturação produtiva, a 

educação perdeu sua função primordial, que era educar para a autonomia intelectual, para o 

esclarecimento e para a participação política.  

O indivíduo perdeu a capacidade de reflexão e julgamento da realidade, perdeu 

a capacidade de avaliar e interpretar sua existência e viver de forma autônoma.  O “projeto da 

Modernidade” identificado por Jurgen Habermas como um conjunto de tendências defendidas 

pelos pensadores iluministas, pregava a crença no desenvolvimento da ciência, a moralidade 

na condução da vida, o universalismo da razão, a busca de novas formas de organização social 

e a autonomia da arte.  

O objetivo era usar o progresso e o acúmulo de conhecimentos da humanidade 

de forma livre, criativa e autônoma para a emancipação, e para enriquecimento dos seres 

humanos. A ideia de uma educação emancipatória e humanista deveria retomar esse projeto. 

A experiência tem demonstrado que os países que conseguiram resolver as 

desigualdades educacionais, também conseguiram resolver as desigualdades sociais e 

tornaram-se mais democráticos. A educação produz autonomia de pensamento e, em 

consequência disso, produz a opinião, o livre julgamento e a participação política, que são os 

fundamentos da democracia.  

Na sociedade democrática supõe-se como John Locke que a consciência 

individual é a sede final do julgamento e, portanto, o último tribunal de apelação. A educação 

reforça essa consciência e o livre pensamento. O indivíduo abandona sua minoridade, e torna-

se capaz de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outrem. É só por meio da 

informação e aprendizagem que surge o esclarecimento, e este só se efetiva se o indivíduo 

tiver a liberdade de fazer uso público de sua razão. Esse deve ser objetivo da educação. 
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4.2) A Situação Precária do Ensino 

Como já mencionado, a educação é a única forma de criar indivíduos pensantes 

e autônomos, pois ela desenvolve a capacidade de reflexão e julgamento da realidade, isto é, 

desenvolve a capacidade de informação e entendimento para uma análise e avaliação da 

sociedade em que vivemos. Ela prepara os indivíduos para a não aceitação, a manifestação, o 

afrontamento e a revolta; ensina-os a romper com as maneiras de ver, sentir e compreender as 

coisas.  

A escola sempre foi considerada o espaço de exercício da liberdade e da 

cidadania, pois ali se adquire atitudes, valores, orientações e espírito crítico. É um espaço 

eminentemente político que deveria fomentar a liberdade individual e coletiva, possibilitando 

as mudanças sociais necessárias para a felicidade humana. Contudo, em nossa época, a escola 

reproduz os valores, o imaginário e as condições sociais dominantes do sistema cultural. A 

educação tornou-se apenas o meio pelo qual o sistema de domínio social se constitui, se 

mantêm e se perpetua. 

Um provérbio Taoísta reproduz:  

“Quanto mais instruído o povo, tanto mais difícil de o governar”.  

Tal pensamento reflete bem a realidade brasileira. Em um país em que há 

grande domínio da classe operária, das minorias, um povo marcado pela marginalização e 

tamanha desigualdade social, é fruto de um completo desinteresse nos investimentos 

educacionais.  

Conforme toda a explicitação da essencialidade da educação na construção de 

bons cidadãos, fica nítido que não há interesse por parte do Governo Brasileiro em educar sua 

nação. Quanto mais o povo está consciente de seus direitos, mais difícil se torna manipular a 

massa para que a mesma realize os objetivos daqueles que detém o capital.  

Um país marcado pela corrupção, em que os representantes do povo agem de 

acordo com seu livre desejo, tendo em vista que não há cobrança da população para saber o 

destino das verbas públicas. O povo brasileiro, na verdade, desconhece os mecanismos que 

tem em seu poder para exercer a fiscalização sobre os políticos, deixando os mesmos livres 

para, muitas vezes, agir conforme os seus interesses particulares, e não em prol da população.  
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Dessa forma, é nítida a falta de interesse em investir em educação, em 

implementar um novo sistema educacional, bem como inserir novas disciplinas que construam 

cidadãos plenos, conscientes e participativos.  

A partir desse descaso, a situação das escolas no Brasil se mostra muito 

precária! Vem acontecendo falta de investimento nas infraestruturas das escolas, que não 

possuem as condições mínimas para que os alunos possam ter aulas. A falta de investimento 

na profissão de professor, que está abandonada por parte do Estado Brasileiro, o que gera o 

escoamento e o desinteresse dos indivíduos pela profissão de professor, profissão esta, tida 

como uma das mais importantes de uma sociedade.  

São diversos casos de abandono, falta de energia elétrica, a rede de saneamento 

nas redes de esgoto, falta de infraestrutura mínima. Além disso, há que se mencionar na falta 

de interesse dos alunos pela escola, pelo estudo. Não há mais respeito entre aluno e professor, 

um professor não consegue aproveitar o tempo destinado à sua aula, muitas escolas não 

possuem equipamentos para que os alunos sejam devidamente ensinados. 

Para os educadores, um ambiente escolar limpo, pintado e organizado faz o 

aluno se sentir acolhido, disposto a usufruir o que o espaço oferece e empenhado em aprender 

mais. “A escola é como um shopping center, em que tudo é voltado para um objetivo. No caso 

do shopping é o consumo e no da escola, a educação. Todo espaço que cerca o estudante tem 

de ser atrativo e passar alguma informação. Por isso é importante que os jovens gostem de 

ficar nela, se sintam à vontade e não queiram ir embora o mais rápido possível”, diz a 

psicopedagoga e professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná Evelize Portilho. 

No entanto, esse profissional, que dia a dia enfrenta o rebaixamento salarial, a 

precariedade do trabalho, a violência nas escolas, a superlotação nas salas, a carência de 

condições adequadas para a sua atuação, sente-se desestimulado e nota que são esses os 

aspectos determinantes para as principais causas do baixo interesse dos jovens (futuros 

professores) pela profissão.  

 

4.3) A Desvalorização do Profissional da Educação 

Nenhum convívio pode ser construído sem a presença de mestres e professores 

para ensinar a leitura, a escrita, e como se portar numa vida em sociedade. E não se resume a 



40 
 

isso, o papel do educador vai além, é ensinar o educando a “aprender a aprender”, “saber 

pensar” e “saber tomar decisões”. 

A universalização do ensino fundamental iniciada no final dos anos 70 do 

século passado e alcançada no ano 2000, foi acompanhada de uma série de outros fatores que 

levaram a profissão de professor a perder seu valor social e econômico.  

Os investimentos em estrutura física não foram acompanhados por 

investimentos em pessoas. Pelo contrário, o grande aumento na oferta de vagas foi 

acompanhado pela admissão de profissionais com titulação inadequada para executar a 

profissão de professor, barateando o valor do trabalho. Isso trouxe outro fenômeno: a 

necessidade de “agilizar” a formação dos professores acabou trazendo para nossa realidade 

“cursos rápidos” de formação de professores que diminuíram e muito a qualidade dessa 

formação.  

Até bem pouco atrás tempo tínhamos cursos ditos universitários para 

professores com duração de dois anos. Isso porque até 1997 mais de 50% dos profissionais da 

educação só tinham o ensino médio completo. 

Também nesse momento histórico o fenômeno do trabalho feminino ganhava 

força no país. E essa “força de trabalho emergente” na procura por seu espaço laboral, 

sujeitava-se a remunerações muito abaixo das dos homens. Não só na educação, mas 

principalmente nela isso foi determinante para as estratificações salariais observáveis no 

magistério em nosso país. Explicando: o maior contingente de professoras mulheres está na 

educação infantil e no ensino fundamental, onde os salários são os mais baixos do país e onde 

a demanda de educandos é infinitamente maior. 

 Quando avançamos na hierarquia formativa, observamos uma inversão nesse 

quadro. No ensino médio existe quase que uma paridade entre homens e mulheres, e no ensino 

superior, onde os salários são convidativos, a predominância de homens é significativa. 

É sabido que a desvalorização do profissional da educação não aconteceu por 

acaso no Brasil. Hoje, temos cerca de 2,3 milhões de professores espalhados por este país, 

vivendo realidades das mais variadas. Só numa coisa eles têm uniformidade: sua 

desvalorização. É aviltante acompanharmos o atual debate do piso salarial dos professores 

onde diversos Estados e municípios não querem praticá-lo.  
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Na realidade brasileira, ninguém mais demonstra interesse em ser professor. A 

minoria que ainda sonha em ministrar aulas, o faz por amor à profissão, ao ponto de não 

importar os desafios de ser professor, em razão de ser uma árdua rotina em pé, com gastos do 

próprio bolso e noites e noites sem dormir, e ainda a triste realidade de aguentar abusos de 

alguns alunos e a falta de segurança nas escolas.  

A desvalorização moral e financeira do professor vem afetando até mesmo o 

ensino em sala de aula. Por tanta falta de motivação, muitos desses profissionais estão 

deixando de lecionar, buscam em outra profissão a realização financeira e a melhora da 

autoestima. A falta de professores em sala de aula só está acontecendo devido à desvalorização 

da profissão. 

Ao olhar o panorama brasileiro, observa-se que um número cada vez menor de 

jovens está disposto a seguir a carreira do magistério. E uma das principais causas, senão a 

mais importante, gira em torno do baixo salário pago. Mais uma vez o Brasil é um dos países 

que menos paga aos seus professores.  

É urgente a resolução da questão salarial através de um piso nacional digno e 

de instrumentos adequados que possam promover o desempenho do professor, caso contrário, 

será difícil vencer o desafio da qualidade e, por conseguinte, dos demais fatores que 

influenciam a motivação do aluno. 

É necessária e emergencial a reformulação do nosso sistema educacional 

brasileiro. É preciso aumentar os investimentos na educação básica, seja no campo de 

infraestrutura, oferta de vagas, como na valorização dos docentes. E isso é uma 

responsabilidade da sociedade, não só os professores e alunos que devem lutar por condições 

mais dignas, mas toda a população tem o dever de lutar pelos professores, pois sem esta 

profissão, nenhum indivíduo tem a capacidade de se transformar em um cidadão, e exercer 

sua cidadania de forma plena.  

Deve haver uma maior cobrança para que os Estados e municípios aumentem 

seus investimentos na educação – 25% não são suficientes para atingirmos os amplos objetivos 

educacionais que temos. Está mais do que na hora de se rever a Lei de Responsabilidade Fiscal 

no que tange a folha de pagamento da educação, já que a mesma é um fator inibidor para as 

esferas públicas investirem mais nos salários. 
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Um dos grandes desafios para nossa educação é a formação e a valorização do 

nosso professor. A desvalorização e a baixa qualificação dos docentes, traz baixas 

perspectivas de melhoras no campo educacional.  

Infelizmente, quem detém o capital para investimentos maciços no sistema 

educacional brasileiro, não está interessado em fazê-lo, pois como restou demonstrado, quanto 

mais consciente e participativa for uma população, mais trabalhoso será governa-la.  

 

4.4) Aprendendo os Direitos e Deveres Constitucionais 

Os desafios educativos colocados pela sociedade atual e pelo trabalho docente 

são cada vez mais exigentes e estão em constante mutação. 

Por muitos anos, a Educação estruturava-se colocando o professor como 

centralizador do conhecimento e o aluno como uma tabula rasa que deveria ser preenchida 

com informações que seriam transmitidas pelos docentes. 

Mas para a educação se portar como fonte transformadora do ser humano e da 

sociedade, é preciso que o professor se coloque como mediador, e em contínuo processo de 

formação, e essa não é uma tarefa fácil. Para ver coisas novas é necessário renovar o olhar e 

desprender-se das antigas ideias. 

O professor é uma pessoa em construção, portador de um nó formativo central 

e contínuo, sincronizado com o seu tempo. Ser professor hoje implica assumir uma profissão 

que está em constante processo de redefinição e ressignificação. 

Nos últimos trinta anos, a Educação Escolar passou por profundas mudanças 

sociais que repercutiram nos comportamentos, estilos de vida, atitudes e valores, com elevado 

impacto na vida dos profissionais da educação e também dos alunos. 

Com tantas mudanças, é preciso também atualizar o ensino para que as 

demandas atuais sejam atendidas. A realidade do professor é um sistema vivo complexo, 

presente nas aulas, e é nesse contexto de incerteza que os professores da “escola de hoje” 

devem trabalhar tentando responder positivamente àquilo que a atualidade exige. 

Desta forma, devemos capacitar os professores para que possuam a habilidade 

de passar para os alunos a importância do conteúdo que está sendo ministrado.  
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Ultrapassada a questão dos professores, há que se planejar um modo de 

transmitir a matéria Constitucional, ou seja, os direitos, as garantias e deveres fundamentais 

transcritos na Constituição, os direitos sociais, de uma forma adequada e compatível com o 

nível intelectual de cada idade.  

Conforme informações fornecidas pelo Ministério da Educação, e apresentadas 

no tópico 2.2 do presente trabalho, cada etapa do ensino básico escolar tem um objetivo na 

construção do cidadão.  

O Ensino Básico é composto por 3 etapas, abarcando o ensino infantil, o 

fundamental e o ensino médio ao final.  

O ensino infantil é responsável pelo desenvolvimento do psicológico, do físico, 

do intelectual e do social da criança, estimulando os seus sentidos e a sua ambientação diante 

de tantas novidades. O ensino fundamental já tem o papel de introduzir e concretizar a leitura 

e a escrita na vida da criança, como também os cálculos matemáticos. Fica responsável por 

estimular a capacidade de compreensão do ambiente natural e social, além do sistema político, 

das artes, das tecnologias, e principalmente, os valores básicos da sociedade e da família.  

Por fim, o ensino médio já começa a preparar o adolescente para a vida adulta 

e o mercado de trabalho. Fica a seu cargo, antes mesmo de desenvolver profissionais, 

estimular a cidadania, a autonomia do pensamento crítico e intelectual, os fundamentos 

científicos-tecnológicos dos processos produtivos, entre tantas outras formas de desenvolver 

o intelecto do adolescente, preparando-o para a vida em sociedade.  

A partir desta análise, fica nítida a possibilidade de introduzir o básico da 

Matéria Constitucional aos alunos do ensino fundamental e médio. A proposta é retirar o 

conteúdo básico da Constituição Federal, de redação clara, e ministrar gradualmente para os 

alunos. Quanto mais cedo o conteúdo for introduzido, mais tempo se terá para abordá-lo, como 

também mais familiarizado estará o aluno. 

Principalmente na fase do Ensino Médio, o conteúdo mostra maior relevância, 

pois como já demonstrado, é a fase que o adolescente está na transição para a fase adulta, 

formulando os seus conceitos, construindo a sua cidadania, a sua forma de ver o mundo. Além 

disso, também está sendo inserido no mercado de trabalho, e precisa ter consciência dos seus 

direitos, das suas garantias, dos direitos trabalhistas e sociais, bem como deve ter ciência de 
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seus deveres como cidadão, de respeito ao próximo, e as regras e condutas moral e socialmente 

estabelecidas.  

Por todos os argumentos expostos, não resta dúvida da relevância dos assuntos 

tratados, e das mudanças benéficas que toda essa reformulação na educação por trazer. 

 

6) Considerações Finais 

Após a presente e minuciosa análise histórico-jurídica do contexto mundial, 

passando ao brasileiro, muitos pontos se mostram positivos para a implementação da matéria 

constitucional no ensino escolar do país.  

Resta claro, que a educação é a forma mais competente de criar um país com 

as suas potencialidades bem desenvolvidas. A educação tem o escopo de criar seres pensantes, 

questionadores, consciente dos seus direitos, e principalmente, dos seus deveres.  

Antes de formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho, a 

educação quando bem implementada, forma cidadãos dignos, participativos, que buscam por 

uma sociedade melhor, mais desenvolvida social, política e economicamente.  

Uma educação pública de qualidade, é uma grande saída para a redução da 

alarmante desigualdade social brasileira. No Brasil, somente a minoria tem acesso a uma 

educação de qualidade, deixando a grande outra parte em pé de desigualdade, tendo em vista 

que não possuem acesso à uma educação digna. 

A falta de instrução da grande massa, gera condutas desenfreadas, em razão 

dos indivíduos não conseguirem espaço no mercado de trabalho. A baixa qualificação das 

pessoas, o analfabetismo, o desinteresse pelos estudos, acabam por marginalizar grande parte 

dos jovens, uns recorrendo a uma vida sem regras, e outros, acabam por viver uma vida abaixo 

do mínimo existencial.  

Os problemas que assolam a sociedade brasileira não se mostram apenas 

pontuais, mas sim estruturalmente, significando dizer que medidas imediatistas e eleitoreiras 

não dão solução a estigma, mas somente ludibriam o povo que, na verdade, necessita de uma 

política séria e global capaz de dar-lhes acesso à informação, rompendo com o atual 

investimento na cultura de ignorância. 
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O objetivo do presente trabalho é demonstrar, com o liame feito entre o 

problema social e a necessidade de conhecimento jurídico-constitucional, a impossibilidade 

de se galgar novos e melhores horizontes sem que se respeite o direito do povo de adquirir 

cultura por meio de políticas públicas, como a implantação da Matéria Constitucional na 

Escola, que se mostra uma das mais eficazes maneiras de incentivo a formação de um cidadão 

realmente sabedor das atitudes que toma. 

Por todo esforço empreendido na elaboração deste trabalho, muito se espera 

ver indivíduos mais comprometidos com a causa meta-individual dos Direitos, que se 

compreenda a necessidade de se insuflar uma revolução cultural e educacional em nosso país, 

com a única intenção de propiciar a todos os membros dessa imensa nação, sem distinções, o 

acesso efetivo a um ensino questionador e de qualidade, para que em um breve futuro, a 

sociedade brasileira passe a praticar, verdadeira e conscientemente, os ditames 

Constitucionais e Legais. Pois isto não é possível no contexto de uma população feita de 

cidadãos cheios de dogmas infundados, que ignoram seus direitos e deveres. Busca-se pelo 

contrário, por um povo contestador e participativo em todas as causas atinentes ao interesse 

coletivo. 
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