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RESUMO

A sociedade democrática brasileira é profundamente guiada pela obediência à legislação vigente, e por isso causa certa estranheza que seja dada 
pouca, ou quase nenhuma, atenção ao ensino destas normas legislativas no ensino básico e fundamental. Este artigo busca analisar as diretrizes e 
bases da educação brasileira, uma vez que o Ensino Fundamental é a forma de preparar os jovens para um mundo midiático forte e atravessado 
por um verdadeiro bombardeio de leis e normas que se multiplicam a cada momento.  Nesse contexto, verifica-se que efetivar a educação é 
conscientizar para uma moral política, criminal e jurídica, bem como potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal modo que este se 
torne apto para conviver em sociedade. Exige-se, pois, problematizar o desenho da instituição escolar, que não tem conseguido atender sua 
comunidade, ou seja, não acompanha o desenvolvimento das formas de cidadania e sociabilidade, cabendo a seus operadores a função de 
defensores da paz, diante das inúmeras formas de violência cada vez mais sutis e humilhantes. Sabe-se que leis são conceitos, que devidamente 
elaborados podem ser entendidos pelas crianças e que, por óbvio, das mais básicas regras da sala de aula até um processo legislativo mais 
complexo existe um longo trajeto traçado de amadurecimento dos alunos, mas independentemente do nível destes, educadores tem a 
responsabilidade de ensinar noções das ciências jurídicas, história e estudos sociais aos seus alunos, pois ensinar às crianças acerca das leis, da 
história e da política de uma nação não é apenas acrescentar mais uma disciplina num currículo muitas vezes já demasiado extenso, mas sim 
modelar cidadãos engajados e responsáveis. Ademais, conforme se examina nos textos de algumas leis como, por exemplo, a Lei nº 9.795/99, 
que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental; a Lei nº 10.741/2003 que dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso; a Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, há a obrigação da complementariedade dos mencionados assuntos no 
currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, a fim de garantir-lhes o respeito, a valorização e produzir conhecimento sobre a matéria. 
E ainda, nos termos da Lei nº 11.304/2006 o poder público deve desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres nas 
relações domésticas e familiares e, para tanto, poderia fazê-lo no âmbito escolar. A educação básica deve ser pensada no tipo de homens e 
mulheres que a sociedade brasileira terá daqui há vinte anos, os quais participarão de um mundo diverso. Desta forma, pode-se concluir que 
ensinar os alunos como serem produtivos indivíduos numa sociedade moderna, que se reinventa a cada momento, incluindo noções 
constitucionais sobre como funciona o governo e instruindo acerca da legislação em geral, faz parte importante processo desta conscientização. 
Por fim, para o desenvolvimento do presente trabalho é utilizado o método hipotético-dedutivo, com o intuito de comprovar implementação do 
estudo de noções do Direito Constitucional em escolas de ensino fundamental, tendo como parâmetro a evolução social na contemporaneidade, 
por meio de uma mudança na formação de uma nova geração, mais preparada para, através de um real entendimento das leis e princípios legais, 
proporcionar o desenvolvimento de um país mais justo e solidário.
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