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RESUMO

O Estado Democrático de Direito, elemento fundante da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pressupõe, além da obediência a 
regras formais impostas pela legislação, a participação popular nas decisões fundamentais do País. A presente pesquisa delimita-se analisar a 
consciência cidadã dos residentes no Município Castanhal, Estado do Pará a partir da aproximação do cidadão com temas da Constituição Federal. 
Neste contexto, pretende responder se o nível de conhecimento da população do Município de Castanhal em relação a Constituição Federal 
possibilita o exercício pleno da Cidadania. O Objetivo gral consiste em demonstrar que a ausência de um estudo facilitado e educativo da CRFB/88 
é adversidade considerável para o efetivo exercício do direito de cidadania. Em relação aos objetivos específicos, o trabalho foi dividido em 3 
etapas: no primeiro momento foi realizada uma análise a respeito da construção do sentimento cidadão pretendido na Constituição Federal a fim 
de estudar, em um plano objetivo, o papel do cidadão como ser social ciente de direitos e deveres e participante ativo, mesmo que indiretamente 
das decisões políticas que contribuem para o andamento do Estado. Em um segundo momento foi realizado um paralelo entre o ensino da 
Constituição Federal e a contribuição deste conhecimento para a construção da consciência cidadã. A terceira seção dedica-se a análise dos 
resultados obtidos a partir da aplicação de um questionário com perguntas relacionadas ao conhecimento sobre cidadania e temas da 
Constituição Federal. O desenvolvimento da pesquisa partiu de uma metodologia com abordagem quali-quantitativa, no primeiro momento os 
dados analisados foram de natureza bibliográfica (livros, revistas, artigos) e documental (legislação), no segundo momento foram coletados dados 
empíricos a partir da aplicação e tabulação de um questionário para alunos, colaboradores e demais frequentadores da Faculdade Estácio de 
Castanhal (PA), coletando, ao final 207 amostras. Os resultados da pesquisa empírica apontam que 86% dos entrevistados acreditam que ser 
cidadão é gozar de direitos e ter deveres perante o estado, por outro lado, a grande maioria dos entrevistados nunca leu a Constituição Federal 
(36,7%) Ou apenas leu um artigo ou capítulo (45,9%), além disso, em uma escala de 1 a 10, 66,7% dos entrevistados acreditam que a Constituição 
é pouco obedecida no Brasil, por fim, 60,4% dos entrevistados acreditam que se fossem incentivados a estudar a Constituição Federal isso 
contribuiria para a formação cidadã e 93,2% gostariam que a Constituição fosse ensinada nas escolas. A partir da compreensão dos dados 
coletados na pesquisa, conclui-se que a falta de interesse em cumprir as leis e o desconhecimento sobre a Constituição são os principais 
responsáveis pela desobediência da Carta Magna, e que é papel fundamental dos entes públicos enquanto governo desempenhar políticas 
públicas que possam facilitar o exercício da cidadania e da participação popular, ato que não se evidencia na prática, e que problematiza o 
precário acesso da população as leis em sentindo amplo. Tal omissão do poder público decorre da falta de interesse dos governantes em 
conscientizar indivíduos opinativos e participativos nas decisões do país, e que esta adversidade poderia ser solucionada, dentre outras políticas 
públicas de incentivo, com o estudo prévio da Constituição já nos anos iniciais da Escola.
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