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RESUMO

O Ensino Médio tem diversas funções primordiais para a formação jovem, não apenas como futuro integrante do mercado de trabalho, mas 
também como cidadão de direito e deveres para com a sociedade em que vive, sendo objetivado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação que 
Ensino Médio tem como importante finalidade o aprimoramento do educando como pessoa humana. O presente estudo tem por objetivo 
analisar como os alunos matriculados no terceiro ano do ensino médio têm acesso à justiça a partir da existência de disciplinas ou tópicos 
disciplinares de direitos.  Além disso, o trabalho tratará as principais problemáticas do acesso à justiça aos estudantes, suas principais dificuldades 
a respeito do assunto e como eles absorvem a influência do sistema legislativo sobre suas vidas, uma vez que encontram-se em situação de 
capacidade relativa, prestes a atingir idade de gozar plenamente de seus direitos como cidadãos e de sentirem o peso dos deveres impostos pela 
lei, sob pressão da punibilidade da justiça. Aplica-se uma dupla análise a este processo, o primeiro é quantitativa, centrada na pesquisa de campo, 
tomando como base relatos de alunos e suas experiências de vida, para isto foram escolhidas na zona sul da cidade de Macapá duas escolas de 
ensino médio, uma pública e a outra privada,  uma média de 400 (quatrocentos) entrevistados em 8 (oito) turmas. A análise qualitativa leva em 
consideração a legislação vigente sobre os conteúdos referentes às turmas finais do ensino médio bem como os planos de ensino e outras 
mecanismos aplicados aos educadores dessa série. A pesquisa irá priorizar o entendimento do jovem quanto aos direitos fundamentais, suas 
noções básicas sobre a lei e aplicação, suas opiniões pessoais sobre o acesso à justiça, a compreensão que possuem sobre os acontecimentos 
jurídicos mais recentes e a importância das leis para eles e o principais meios de comunicação entre eles e o direito. Além de uma breve análise 
sobre a ótica dos educadores, para assim encontrar o melhor caminho que liga o estudante e o direito, formando uma ponte mais segura entre 
esse jovem e a sistema que o rege. A hipótese utilizada leva em consideração a existência de transversalidade do tema e que os atos normativos 
para a série escolhida apontam a necessidade de discussão de direitos mas de forma genérica. As conclusões preliminares apontam a necessidade 
a diversidade de pensamento quando se trata de alunos de instituição pública e os alunos da instituição privada, bem como a ausência de normas 
que obriguem a presença de temas e tópicos voltados para o acesso à justiça.
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