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RESUMO 

 

A presente pesquisa discorre acerca de projeto educacional engajado na formação integral, 

permanente, reflexiva e crítica, com fulcro no fim da dualidade historicamente existente na 

Educação brasileira e na promoção aos discentes, a partir do Ensino Médio Integrado, de 

instrumentos necessários para o desenvolvimento de sua autonomia, pensamento crítico, 

capacidade reflexiva e de resolução de conflitos. Assim, a dissertação foi realizada na área de 

Ensino, na linha de pesquisa Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica, 

Macroprojeto propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços formais e não formais, 

do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) e teve por 

objetivo o desenvolvimento de aplicativo educacional, intitulado “MedioJus”, que 

disponibilizou conteúdos jurídicos para os discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Maranhão – IFMA, campus Monte Castelo, da modalidade Ensino Médio 

Integrado, curso de Segurança do Trabalho. Inicialmente, foi realizado levantamento 

bibliográfico que fundamentou e permeou todo percurso metodológico. Em seguida, feita coleta 

de dados para investigação de outras práticas já implementadas que abordem temáticas jurídicas 

para discentes do Ensino Médio Integrado e aplicação de questionário para os participantes da 

pesquisa como diagnóstico prévio que contribuiu para seleção dos temas que compõem o 

aplicativo. Elaborado o aplicativo, foi realizada a fase interventiva de aplicação aos discentes 

e, por fim, a análise dos dados provenientes dessa etapa com vistas à confecção da versão final 

do MedioJus e discussões acerca da relevância de sua temática. Restou evidente, ante o percurso 

metodológico trilhado e os resultados analisados, a notável contribuição do ensino jurídico no 

Ensino Médio Integrado como meio de fomentar a criticidade, reflexão, promoção da cidadania 

e construção coletiva de uma sociedade mais inclusiva, justa e livre. Trata-se de uma pesquisa 

pedagógica de natureza interventiva com abordagem qualitativa que investigou a associação do 

Ensino Médio Integrado, como articulação entre Ensino Médio e Ensino Técnico, e a inserção 

de uma formação jurídica ou, dito de outra forma, de conhecimentos básicos de Direito aos 

discentes dessa modalidade. 

  

 

Palavras-chave: produto educacional; integração; educação profissional e tecnológica; 

formação jurídica.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research discuss about an educational project engaged in integral, permanent, reflective 

and critical formation, with a focus on the end of the historical duality existing in Brazilian 

education and on the promotion to students, starting from Integrated High School modality, of 

necessary instruments for the development of their autonomy, critical thinking, reflective 

capacity and conflict resolution. Thus, this thesis was conducted in the Teaching area, and the 

line on Educational Practices in Professional and Technological Education of the Professional 

Masters in Professional and Technological Education (ProfEPT) and aimed to develop an 

educational application, entitled "MedioJus", containing legal matters to students from Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Maranhão – IFMA, Monte Castelo campus, 

on Integrated High School modality, Labor Safety course. Initially, a bibliographic survey was 

done, which founded and permeated the entire methodological path. Then, data collection was 

carried out to investigate other practices already implemented that address legal issues for 

students of integrated high school, and a questionnaire was applied to research participants as 

a preliminary diagnosis that contributed to the selection of themes that made up the 

application. Once the application was developed, started the phase of intervention with 

application to the students and, finally, the analysis of the data from this stage with a view to 

making the final version of MedioJus and discussions about the relevance of its theme. It is 

evident, towards the methodological manner of this research and the results anayzed, a 

remarkable contribution of legal education in integrated High School modality as a way of 

fostering criticality, reflection, promotion of citizenship and collective construction of a more 

inclusive, fair and free society. This is a pedagogical research with interventional nature, where 

was used a qualitative approach that investigated the association of  Integrated High School, a 

fusion between High School and Technical Education, and the insertion of legal education or, 

in other words, basic knowledge of law to students of this modality. 

 

Keywords: educational product; integration; professional and technological education; legal 

training.



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Temas - Projeto Conhecer Direito ............................................................................ 41 

Figura 2: Cartilha OAB Seccional São Paulo ........................................................................... 42 

Figura 3: Cartilha 57ª Subseção Guarulhos .............................................................................. 42 

Figura 4: Cartilha OAB Santa Catarina .................................................................................... 43 

Figura 5: Cartilha OAB Criciúma ............................................................................................ 43 

Figura 6: Cartilha OAB Rio de Janeiro .................................................................................... 44 

Figura 7: Cartilha OAB Joinville.............................................................................................. 44 

Figura 8: Cartilha OAB Bahia .................................................................................................. 45 

Figura 9: ECA nos currículos escolares ................................................................................... 47 

Figura 10: Cartilha do Trabalho Seguro e Saudável em quadrinhos ........................................ 48 

Figura 11: Cartilha do Direito Internacional do Trabalho ........................................................ 49 

Figura 12: Cartilha do Trabalhador em quadrinhos.................................................................. 49 

Figura 13: Domicílios com telefone fixo convencional e com telefone móvel celular (%) ..... 55 

Figura 14: Domicílios em que havia utilização da Internet, por situação do domicílio (%) .... 56 

Figura 15: Equipamento utilizado por estudantes para acessar a Internet (%) ......................... 56 

Figura 16: Logotipo do MedioJus ............................................................................................ 79 

Figura 17: Ícone de acesso ao MedioJus .................................................................................. 80 

Figura 18: Tela Inicial do MedioJus ......................................................................................... 81 

Figura 19: Menu com tópicos ................................................................................................... 81 

Figura 20: Opção "Sobre" ......................................................................................................... 82 

Figura 21: Tópico Direito Constitucional ................................................................................. 83 

Figura 22: Introdução - Direito Constitucional ........................................................................ 83 

Figura 23: Opção "Outras Legislações" ................................................................................... 84 

  

 

  



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Necessidade de auxílio jurídico............................................................................... 67 

Gráfico 2: Situações que necessitaram de auxílio jurídico ....................................................... 67 

Gráfico 3: Necessidade do conhecimento de leis ..................................................................... 68 

Gráfico 4: Situações que necessitaram do conhecimento de leis ............................................. 69 

Gráfico 5: Prejuízo pelo desconhecimento de direitos ............................................................. 70 

Gráfico 6: Situações apontadas que o desconhecimento da lei impediu gozar de direitos ...... 70 

Gráfico 7: Pergunta sobre o prazo para trocas na internet ........................................................ 72 

Gráfico 8: Pergunta sobre o prazo de trocas em lojas físicas ................................................... 72 

Gráfico 9: Pergunta sobre direitos trabalhistas ......................................................................... 73 

Gráfico 10: Pergunta acerca da Lei Maria da Penha ................................................................ 73 

Gráfico 11: Questionamento sobre tempo de contribuição para a previdência social .............. 74 

Gráfico 12: Questionamento da diferença entre união estável e casamento ............................ 74 

Gráfico 13: Necessidade de conhecimento jurídico no Ensino Médio Integrado segundo os 

discentes.................................................................................................................................... 74 

Gráfico 14: MedioJus cumpriu os objetivos propostos ............................................................ 86 

Gráfico 15: Avaliação do conteúdo do MedioJus .................................................................... 86 

Gráfico 16: Agradabilidade e manejo do MedioJus ................................................................. 87 

Gráfico 17: Novas informações no MedioJus .......................................................................... 88 

 

 

 

  

  



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Roteiro de Pesquisa ................................................................................................. 63 

Quadro 2: Modelo das configurações do MedioJus ................................................................. 80 

Quadro 3: Temas que mais chamaram a atenção ..................................................................... 88 

Quadro 4: Considerações sobre o MedioJus ............................................................................. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANAMATRA Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho  

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CDC Código de Defesa do Consumidor 

CEFET Centro Federal de Educação Tecnológica 

CEP Comitê de Ética de Pesquisa 

CNS Conselho Nacional de Saúde 

DF Distrito Federal 

DPDF Defensoria Pública do Distrito Federal 

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente 

EP Educação Profissional 

EPT Educação Profissional e Tecnológica 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IF Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  

IFMA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LDBEN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LINDB Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

MA Maranhão 

MEC Ministério da Educação 

NBR Norma Brasileira Regulamentadora 

OAB Ordem dos Advogados do Brasil 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PL Projeto de Lei 

PLANFOR Plano Nacional de Formação Profissional 

PNAD Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios 

PND Plano Nacional de Desenvolvimento 

ProfEPT Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica 

RFEPCT Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 



 

 

SETEC Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

SPC Serviço de Proteção ao Crédito 

TALE Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TDIC Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

TIC Tecnologias da Informação e da Comunicação 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 16 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................. 22 

2.1 Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Tecnológica ........................... 22 

2.2 Conhecimentos Jurídicos no Ensino Médio.............................................................. 26 

2.3 Tecnologias Digitais no Processo de Ensino e Aprendizagem ................................ 51 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............................................................. 58 

3.1 Caracterização da Pesquisa ....................................................................................... 58 

3.2 Lócus e Participantes da Pesquisa ............................................................................. 61 

3.3 Aspectos Éticos ............................................................................................................ 61 

3.4 Análise dos Riscos e Benefícios .................................................................................. 62 

3.5 Roteiro da pesquisa para desenvolvimento do Produto Educacional .................... 63 

3.5.1 Etapa A: Coleta de Dados e Diagnóstica ...................................................................... 64 

3.5.2 Etapa B: Desenvolvimento do Produto Educacional .................................................... 64 

3.5.3 Etapa C: Aplicação do Produto Educacional ou Interventiva....................................... 65 

3.5.4 Etapa D: Análise dos Resultados .................................................................................. 65 

4 COLETA, INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS .................................. 66 

4.1 Questionário aplicado aos discentes do Curso de Segurança do Trabalho 

Integrado...................................................................................................................... 66 

5 PRODUTO EDUCACIONAL ................................................................................... 77 

6 APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL E ANÁLISE DOS 

RESULTADOS ........................................................................................................... 85 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 91 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 94 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO ....................................................................................................... 104 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

AOS RESPONSÁVEIS ............................................................................................ 107 

APÊNCICE C – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO . 110 

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO INICIAL ....................................................... 113 

APÊNDICE E – PRODUTO EDUCACIONAL ..................................................... 115 

APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO APLICATIVO 

MEDIOJUS ............................................................................................................... 122 



 

 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA .... 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa científica e, consequentemente, a ciência traz consigo registros ou 

marcas de determinado contexto sócio-político-cultural. Tais lastros refletem, portanto, 

compreensões de mundo forjadas pela cultura coletiva de determinado momento. Nesse sentido, 

numa sociedade impregnada de mazelas sociais, com o crescimento galopante de 

discriminações e intolerâncias, na qual o ser humano é submetido algumas vezes, no ambiente 

laboral e familiar, por exemplo, a uma condição de humilhação e desamparo, a ciência deve se 

configurar como ferramenta para a emancipação do homem, por meio da aquisição de condições 

mais dignas, igualitárias, justas e solidárias.  

Ghedin e Franco (2011, p.39) observam certo caráter ambíguo da ciência ao longo 

do tempo, “em que os critérios de verdade, historicamente construídos, nem sempre se fizeram 

acompanhar dos sentidos de construção de justiça, de solidariedade e de transformação da 

sociedade em direção de mais humanidade entre os seres humanos”. 

Faz-se necessário avaliar quais as consequências que o avanço científico-

tecnológico gerou para a sociedade no sentido de apropriação coletiva de seus benefícios e de 

redução das desigualdades. Nesse contexto, será que a ciência está percorrendo um caminho 

coligado com valores ético-morais na construção de uma sociedade? 

Santos (2008, p.18-19) apresenta tais reflexões:  

 

Estamos de novo regressados à necessidade de perguntar pelas relações entre a ciência 

e a virtude, pelo valor do conhecimento dito ordinário ou vulgar que nós, sujeitos 

individuais ou colectivos, criamos a usamos para dar sentido às nossas práticas e que 

a ciência teima em considerar irrelevante, ilusório e falso; e temos finalmente de 

perguntar pelo papel de todo o conhecimento científico acumulado no enriquecimento 

ou no empobrecimento prático das nossas vidas, ou seja, pelo contributo negativo ou 

positivo da ciência para a nossa felicidade. 

 

Nessa linha, pode-se analisar que, apesar de todo avanço tecnológico obtido pela 

revolução científica, esta não produziu avanços no progresso humano e pode mais consolidar 

os poderes do que favorecer as emancipações (GHEDIN; FRANCO, 2011, p.39).  

No campo educacional, a ciência tradicional não foi capaz de estudar as práticas 

educativas em todas suas especificidades, de modo que um objeto complexo, como é a 

educação, não deve ser reduzido ou fragmentado. Pelo contrário, essa “nova ciência” deve levar 

em consideração a relação dialética entre sujeito e objeto, com vistas a incorporar as 

subjetividades na construção da realidade da educação na perspectiva da interpretação coletiva, 
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além de assumir o propósito de apropriação, compartilhamento e difusão dos conhecimentos 

produzidos, considerando: 

 

a ciência como um instrumento político, como uma ação intencionada, no sentido de 

construção de mais humanidade entre os seres humanos, e exercida na perspectiva de 

organizar instrumentos e construir conhecimentos que sejam elementos de 

transformação do mundo e das pessoas, na direção do bem coletivo e da justiça entre 

os povos (GHEDIN; FRANCO, 2011, p.55). 

 

É buscado e imprescindível, portanto, novos horizontes ou compreensões ao 

conhecimento educacional. Diante desse cenário de mudanças paradigmáticas, a educação 

profissional e tecnológica pode figurar como projeto de conteúdo político-pedagógico engajado 

e comprometido com práticas formativas integradoras. 

Nessa perspectiva, educadores como Saviani, Frigotto, Marise Ramos, Dante 

Henrique Moura, Kuenzer, Ciavatta teorizam e apresentam caminhos para consecução de uma 

formação mais inteira, justa e igual. No entanto, diante da complexidade das relações que 

vigoram não apenas no campo educacional, mas na sociedade capitalista como um todo, a 

transformação do modelo de educação perpassa, inevitavelmente, por uma transformação 

social, de modo que alternativas devem ser implementadas nesse percurso com o intuito de criar 

bases ou alicerces para tal pretensão maior. Nesse passo, o Ensino Médio Integrado figura como 

alternativa viável e possível para tanto. 

Em outra perspectiva, uma formação humana mais crítica, questionadora e 

comprometida com uma transformação social está vinculada também com a percepção de 

direitos e deveres que regem as relações humanas, ou seja, pela ciência dos meios e garantias 

postos à disposição de qualquer indivíduo pelo Estado, em face do próprio Estado ou perante 

terceiros, com vistas a uma convivência mais justa, humana e solidária. 

Portanto, faz-se necessária aquisição de conhecimento jurídico já nas etapas da 

Educação Básica, como forma de fomentar e permitir uma formação mais cidadã, com maior 

participação popular e visão democrática. 

Diante das possibilidades aventadas acima, quais sejam, o Ensino Médio Integrado 

e formação jurídica, vislumbra-se uma alternativa, ainda que não a ideal, mas exequível, de 

evolução a uma escola que promova formação crítica, reflexiva, cidadã e transformadora. 

Além disso, relevante mencionar que atualmente é notória a efetiva participação da 

tecnologia na evolução de uma gama de ferramentas úteis e imprescindíveis em diversas áreas 

do conhecimento, que, com a devida destinação e cuidado, pode trazer incomensuráveis 

benefícios sociais e não apenas econômicos. 
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Dessa forma, tendo em vista que a utilização das tecnologias móveis é realidade 

cada vez mais presente, não só na vida de jovens, mas de todos, e importante ferramenta para 

difundir e compartilhar conhecimentos, auxiliando o processo educacional, a presente pesquisa 

buscou desenvolver aplicativo educacional como forma de materializar as propostas defendidas 

em produto educacional. 

A citada temática de conhecimentos jurídicos para discentes do Ensino Médio 

emerge como relevante e promissora prática de ensino-aprendizagem na medida em que a 

efetividade dos direitos presentes, notadamente do campo constitucional, se dá em sua plenitude 

por meio da própria percepção de sua existência. Associado a isso, é essencial, o mais breve 

possível, a compreensão dos instrumentos dispostos para a defesa de direitos fundamentais em 

ocasião de sua violação. Nesse sentido, tal conhecimento também deve apresentar os deveres 

de cada indivíduo perante outro indivíduo ou à sociedade. A compressão cada vez mais cedo 

da relação direitos/deveres, com a devida inserção curricular no ensino básico, contribui para a 

formação e consolidação de cidadãos mais ativos e críticos, lúcidos de seu papel na construção 

de uma sociedade mais justa e livre. 

Pertinente frisar que a legislação brasileira, em alguns pontos, já prevê inserções de 

conteúdos jurídicos na formação escolar. Tais previsões podem ser observadas na Lei nº 9.394 

de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN) que 

estabelece os direcionamentos que a educação brasileira deve seguir. Salienta-se, ainda, que 

uma educação jurídica perpassa pelo simples estudo de “letras de lei”, mas tende ao 

conhecimento dos valores éticos almejados pelo legislador, isto é, formação jurídica também 

sugere uma formação ética. 

Além disso, entender, por exemplo, o funcionamento do Estado, os mecanismos de 

participação popular nas decisões políticas, as vedações impostas a todos, os fundamentos no 

quais está assentado um Estado Democrático de Direito e suas implicações, a regulação das 

relações de emprego, das relações consumeristas, é proporcionar subsídios imprescindíveis para 

uma formação integral, crítica, emancipadora e transformadora. O ideal de vários estudiosos 

como Saviani, Frigotto, Marise Ramos, Dante Henrique Moura, Kuenzer, Ciavatta, Gramsci, 

Marx, preconiza uma perspectiva de educação que propicie os meios necessários para um 

aprendizado permanente e crítico, que permita uma formação continuada, tendo em vista a 

construção da cidadania e o trabalho como princípio educativo. 

Como proposta ou travessia para concretização desse propósito, como mencionado, 

seria o Ensino Médio Integrado, no sentido de articulação do trabalho, ciência, educação e 
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cultura, que forme o ser humano em seus variados aspectos da vida, físico, intelectual, estético, 

moral, no trabalho, integrando a formação geral e a Educação Profissional e Tecnológica. 

Nesse contexto, verifica-se nos cursos técnicos de nível médio, na modalidade 

integrada, ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - 

IFMA, campus Monte Castelo, a inexistência dentro da matriz curricular de disciplinas jurídicas 

ou de conhecimentos básicos de direito. Entre os cursos existentes no citado campus na forma 

integrada, notou-se que o Curso de Design de Móveis e de Segurança do Trabalho apresentam 

em suas matrizes, respectivamente, os componentes curriculares “Legislação e Normas Setor 

Mov. ”1 e “Legislação e norma”. Em que pese ser imprescindível a presença dessas disciplinas 

no currículo dos cursos, visto que tratam de legislações ou temas específicos relacionados à 

própria área de conhecimento, não abarca questões comuns a todos inseridos em um Estado 

Democrático de Direito, ou seja, não revelam quais os direitos, deveres e mecanismos jurídicos 

que objetivam uma consolidação democrática, com efetiva participação social nas diversas 

instâncias de poder, contribuindo para uma criticidade enquanto sujeitos de direitos e deveres. 

Além disso, do ponto de vista institucional, o Programa de Mestrado Profissional 

em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT tem como objetivo desenvolver pesquisas 

voltadas para a Educação Profissional e Tecnológica em espaços formais e não-formais para 

melhoria no processo ensino-aprendizagem. Nesse contexto, a presente pesquisa se coaduna 

com as pretensões no Programa, visto que analisa o potencial de inserção de conhecimentos 

jurídicos básicos dentro do Ensino Médio Integrado, relacionando-o com processos educativos 

relativos ao mundo do trabalho, numa perspectiva integradora e transformadora. 

Socialmente, o Ensino Médio Integrado, como citado, figura como alternativa que 

rompe com a histórica dualidade educacional brasileira e oferece uma possibilidade de uma 

formação integral e reflexiva, capaz de aproximar formação intelectual e trabalho produtivo e, 

por conseguinte, contribua para a diminuição das desigualdades sociais. No que tange à 

apropriação de conhecimentos jurídicos já no Ensino Médio, tal aquisição auxilia numa 

formação mais crítica, favorece o exercício da cidadania, incentiva participação popular e uma 

visão democrática, coopera para resolução dos conflitos do dia-a-dia, enfim, evidencia o Direito 

como instrumento de inclusão e transformação social. 

                                                 
1 Denominação retirada da Matriz Curricular do curso Design de Móveis Integrado. Disponível em: 

https://montecastelo.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/Matriz-curricular-Design-de-

M%C3%B3veis-integrado.pdf. 
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Assim, partindo da constatação da inexistência de disciplinas jurídicas ou noções 

básicas de direito nos componentes curriculares do Ensino Médio integrado à educação 

profissional, em específico nos cursos oferecidos no campus Monte Castelo do IFMA, a 

pesquisa investigou o seguinte problema: De que forma apresentar conteúdos jurídicos aos 

discentes do Ensino Médio Integrado do IFMA e qual a contribuição para sua formação? 

Como proposta de Produto Educacional que vá ao encontro de tais pretensões, foi 

confeccionado aplicativo educacional para dispositivos móveis, denominado MedioJus, 

contendo conhecimentos básicos de Direito direcionado aos discentes do Curso de Segurança 

do Trabalho Integrado ao Ensino Médio do campus Monte Castelo do IFMA. 

Nesse particular, em pesquisa realizada em lojas de aplicativo não foi encontrado 

programas direcionados ao ensino de conhecimentos jurídicos a discentes do Ensino Médio. 

Constatou-se que a maioria dos aplicativos disponíveis relacionavam-se à concursos públicos e 

legislações com a simples letra da lei. Dessa forma, o aplicativo educacional elaborado foi 

disponibilizado para download, necessitando o discente do acesso à internet apenas para baixá-

lo, sendo que seu posterior manejo poderá ser realizado off line. 

Faz-se necessário pontuar que a apresentação e discussão dos conteúdos abordados 

aos discentes foram conduzidos pelo pesquisador na qualidade de mediador do processo de 

ensino-aprendizagem. Dessa maneira, a forma de interagir com os discentes, com linguagem 

mais simples e adequada que proporcione a assimilação dos conteúdos jurídicos pelos discentes, 

é aspecto considerado tanto na elaboração do aplicativo educacional quanto na apresentação 

propriamente dita. Não basta simplesmente confeccionar o aplicativo com o conteúdo, mas a 

forma como o docente trabalha aquela matéria é essencial.  

Por outro lado, como já mencionado, o estudo unicamente de legislações não é 

objetivo, mas compreender aspectos éticos que estão incrustados nelas e como isso apoia o 

desenvolvimento moral do discente, sua participação na sociedade e no exercício da cidadania.  

Ao longo do trajeto metodológico aqui descrito, ficará evidente a pertinência e 

validade da presente pesquisa, nas muitas instâncias já citadas, tendo por escopo a elaboração 

de Aplicativo Educacional, além de demonstrar a importância da inserção de conhecimentos 

jurídicos básicos no Ensino Médio, notadamente na modalidade integrada à educação 

profissional e tecnológica, como meio de promoção da cidadania e conscientização dos jovens, 

cada vez mais cedo, de seus direitos e deveres. Aliado a isso, será percebido o quão importante 

e frutífero são a análise e discussão de tais temas na construção, desenvolvimento, 

implementação e revisão de uma proposta pedagógica engajada em uma formação mais ampla 
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e completa, que proporcione reflexões aos discentes acerca de suas prerrogativas enquanto 

cidadãos e os modos de efetivá-las. 

Nessa perspectiva, o objetivo geral nessa pesquisa foi investigar o conhecimento 

jurídico como instrumento de inclusão, transformação social e necessário para formação 

integral e crítica do indivíduo, por meio do aplicativo educacional intitulado “MedioJus”, 

composto de conteúdos jurídicos aos discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão – IFMA, campus Monte Castelo, do Curso de Segurança do Trabalho 

na modalidade Ensino Médio Integrado. 

Como objetivos específicos têm-se: 

 Apresentar o Ensino Médio Integrado como alternativa para aprendizado 

permanente e crítico, tendo em vista a construção da cidadania e o trabalho como 

princípio educativo; 

 Discutir acerca da inserção e contribuição das tecnologias digitais no processo de 

ensino e aprendizagem; 

 Investigar e apontar possíveis temas jurídicos que poderiam ser apresentadas aos 

discentes do Ensino Médio Integrado; 

 Produzir, disponibilizar e aplicar o Produto Educacional MedioJus aos discentes. 

 Avaliar os resultados da utilização do MedioJus e sua importância aos discentes. 

O presente trabalho, assim, investigou tanto os aspectos conceituais que alicerçam 

uma proposta de Ensino Médio integrado à Educação Profissional e Tecnológica como 

alternativa possível para uma formação integral, reflexiva e crítica, bem como a percepção e 

apreensão de conhecimentos jurídicos já no Ensino Médio como ferramenta indispensável para 

o exercício da cidadania, para maior inclusão e transformação social. Além disso, busca-se 

demonstrar sua pertinência para o desenvolvimento de quaisquer projetos educacionais que 

proponham a emancipação humana.  

Tal pesquisa, como já mencionado, resultou na elaboração de um Produto 

Educacional na forma de aplicativo para dispositivos móveis, intitulado MedioJus, contendo 

conhecimentos de Direito, direcionado aos discentes do Curso de Segurança do Trabalho 

Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão - IFMA, campus Monte Castelo. Este foi desenvolvido e será disponibilizado na base 

de dados do EDUCAPES2. 

                                                 
2 Disponível em: https://educapes.capes.gov.br/. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Tecnológica 

 

A partir da literatura da área, a Educação Profissional e Tecnológica no Brasil foi 

marcada pela dualidade entre Educação Básica e Educação Profissional. Essa dualidade 

contribui para manutenção ou reprodução das classes sociais existentes e desvinculação entre 

Educação Básica e Educação Profissional, cultura geral e cultura técnica, formação 

instrumental e formação acadêmica. 

Historicamente, tal dualidade educacional coincide com a história da luta de classes 

do capitalismo, no sentido de que a educação divide-se entre aquela destinada aos que produzem 

a vida e a riqueza da sociedade mediante a utilização da força de trabalho alheia e aquela 

destinada às elites, aos grupos dominantes que dirigem a sociedade. Nessa linha, a dualidade 

brasileira é a marca da educação moderna nas sociedades ocidentais sob o modo de produção 

capitalista (RAMOS, 2008). 

Moura (2007, p.5) confirma este cenário histórico:  

 

[...] O primeiro é fazer uma retrospectiva histórica da educação profissional, tendo 

como eixo estruturante a sua dualidade com educação básica. Assim, essa vertente 

educacional, geralmente de caráter instrumental é permitida aos filhos das classes 

populares, enquanto a educação básica de caráter mais propedêutico é dirigida à 

formação das elites[...]. Nesse resgate histórico, adotamos como categoria estruturante 

a dualidade que sempre esteve presente na educação básica nacional, principalmente 

na sua etapa final, entre cultura geral e cultura técnica; e formação 

acadêmica/academicista e formação profissional/formação para mercado. 

 

Ramos (2008, p.6) além de explicitar, mais uma vez, essa histórica dualidade 

existente na educação brasileira, enfatiza a necessidade de mudança nesse cenário como 

condição necessária, não só para evolução no campo educacional, mas, sobretudo, uma 

transformação social: 

 

É preciso, então, construir um projeto de ensino médio que supere a dualidade entre 

formação específica e formação geral e que desloque o foco de seus objetivos do 

mercado de trabalho para a pessoa humana. 

Em face dessas contradições, é preciso que o ensino médio defina sua identidade como 

última etapa da educação básica mediante um projeto que, conquanto seja unitário em 

seus princípios e objetivos, desenvolva possibilidades formativas que contemplem as 

múltiplas necessidades socioculturais e econômicas dos sujeitos que o constituem – 

adolescentes, jovens e adultos –, reconhecendo-os não como cidadãos e trabalhadores 

de um futuro indefinido, mas como sujeitos de direitos no momento em que cursam o 

ensino médio.  
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Essa proposição importa em reconhecer o direito que todos têm de acesso aos 

conhecimentos construídos ao longo do tempo e que forme o ser humano em suas múltiplas 

dimensões, incentivando o pleno desenvolvimento de suas potencialidades. 

A formação integrada, nesse contexto, está relacionada à politecnia e à educação 

omnilateral no sentido de articulação do trabalho, ciência, educação e cultura, com vistas à 

formação humana integral, crítica, reflexiva e emancipadora. Tal compreensão de como deve 

ser estruturada ou concebida a educação profissional e tecnológica está em consonância com 

pensadores aqui citados, em uma perspectiva de educação que deve propiciar desenvolver os 

meios necessários para um aprendizado permanente, crítico e que permita uma formação 

continuada, tendo em vista a construção da cidadania e o trabalho como princípio educativo. 

Há uma relação imanente, aliás, entre trabalho e educação. Saviani (2007, p.154) 

explica tal relação com ênfase na sua indissociabilidade: 

 

Se a existência humana não é garantida pela natureza, não é uma dádiva natural, mas 

tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um produto do trabalho, isso 

significa que o homem não nasce homem. Ele forma-se homem. Ele não nasce 

sabendo produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa 

aprender a produzir sua própria existência. Portanto, a produção do homem é, ao 

mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um processo educativo. A origem da 

educação coincide, então, como a origem do homem mesmo. 

Diríamos, pois, que no ponto de partida a relação entre trabalho e educação é uma 

relação de identidade.  

 

Resgatar, assim, o trabalho como elemento essencial para formação do homem, ou 

em outras palavras, adotar o trabalho como princípio educativo é criar e planejar um projeto 

ético-político engajado no desenvolvimento do indivíduo em suas amplas perspectivas, não 

apenas direcionados, no âmbito educacional, para o mercado de trabalho, mas, sobretudo, para 

a compreensão abrangente da sociedade no intuito de uma transformação social. 

Com efeito, o trabalho como princípio educativo pode ser compreendido por meio 

de três sentidos articulados entre si: 

 

Num primeiro sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em que determina, 

pelo grau de desenvolvimento social atingido historicamente, o modo de ser da 

educação em seu conjunto. Nesse sentido, aos modos de produção [...] correspondem 

modos distintos de educar com uma correspondente forma dominante de educação. 

[...]. Num segundo sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em que coloca 

exigências específicas que o processo educativo deve preencher em vista da 

participação direta dos membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo. [...]. 

Finalmente o trabalho é princípio educativo num terceiro sentido, à medida que 

determina a educação como uma modalidade específica e diferenciada de trabalho: o 

trabalho pedagógico (SAVIANI, 1989, p. 1-2 apud RAMOS, 2008, p.6-7). 
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No entanto, a construção e implementação de tal escola ou projeto educacional 

esbarra frontalmente na atual configuração socioeconômica brasileira. A configuração do 

mercado de trabalho e o paradigma capitalista vigente são entraves a serem enfrentados para 

consecução de tal propósito.  

A escola atual, assim, é reflexo e produto das bases que engendram ou sustentam o 

modo de produção capitalista, na medida em que mantém um sistema escolar classista, com a 

dissociação de ensino técnico e ensino geral, trabalho manual e trabalho intelectual, simples e 

complexo, consequência lógica da divisão social e técnica do trabalho preconizada pelo modo 

de produção. 

Por esse cenário, não se pode, de pronto, implementar uma escola politécnica e 

unitária nos moldes idealizados. Não obstante, faz-se necessário esforços de enfrentamento da 

histórica dualidade na educação brasileira e alternativas criativas e sólidas que, se não elimine 

este cenário, viabilize as condições para seu crescimento e amadurecimento. 

Kuenzer (1989, p.23) reforça tal dualidade, mas evidencia a necessidade de 

mudanças: 

 

É ingenuidade, portanto, pensar ser possível, nas atuais condições, a superação da 

dualidade estrutural a partir da escola, posto que ela tem suas raízes na divisão social 

e técnica do trabalho. É necessário, contudo, iniciar o processo que culminará nesta 

superação, para o quê um passo importante será assegurar a todos o acesso a um saber 

que está agora apropriado por uma minoria, a qual, não por coincidência, não é a classe 

trabalhadora. 

 

E é nessa perspectiva que o Ensino Médio Integrado pode figurar como alternativa.  

Moura, Lima Filho e Silva (2015, p.1066-1070) analisam e sugerem elementos para 

a travessia: 

 

Como o sistema capital e as relações sociais burguesas continuam hegemônicos, se as 

hipóteses anteriores forem corretas, atualmente a discussão sobre politecnia e escola 

unitária, em seus sentidos plenos e para todos, ocorre em uma perspectiva de futuro. 

Nesse caso, o ensino médio integrado pode ser a gênese dessa formação. 

[...] 

Para tanto, na “travessia” ainda é necessário reclamar por “escolas técnicas (teóricas 

e práticas)”, com base no princípio educativo do trabalho, onde está o germe do ensino 

que poderá elevar a educação da classe operária bastante acima do nível das classes 

superior e média. 

 

Além disso, na intenção de superação da mencionada dualidade e objetivando uma 

alternativa viável, transitória e exequível para tanto, é apresentada uma proposta: 
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Tais reflexões conduziram ao entendimento de que uma solução transitória e viável é 

um tipo de ensino médio que garanta a integralidade de uma educação básica, ou seja, 

que inclua os conhecimentos científicos produzidos e acumulados historicamente pela 

sociedade, como também objetivos adicionais de formação profissional numa 

perspectiva da integração dessas dimensões. Essa perspectiva, ao adotar a ciência, a 

tecnologia, a cultura e o trabalho como eixos estruturantes, contempla as bases em 

que se pode desenvolver uma educação tecnológica ou politécnica e, ao mesmo tempo, 

uma formação profissional stricto sensu exigida pela dura realidade da sociedade 

brasileira (MOURA, 2007, p.19). 

 

Essa articulação ou integração entre a oferta de Ensino Médio e a educação 

profissional, segundo o autor, não visa sua universalização, mas sobretudo alicerçar e 

sedimentar as bases para uma educação politécnica ou tecnológica (MOURA, 2017, p.28). 

Nessa linha de pensamento, é destacada a relevância do Ensino Médio Integrado: 

 

A forma integrada de oferta do ensino médio com a educação profissional, caso não 

esteja sustentada por uma concepção de formação omnilateral, é extremamente frágil 

e não lograria mais do que suas finalidades formais. Entretanto, é preciso dizer que 

identificamos essa forma como aquela que corresponde às necessidades e aos direitos 

dos trabalhadores, pelo fato de admitir a realização de um único curso com duração 

de, pelo menos, 4 anos, possibilitando, ao final, conclusão da educação básica e da 

educação profissional (RAMOS, 2008, p. 13). 

 

A pretensão de tal projeto baseia-se, portanto, em uma educação que forma o ser 

humano em seus variados aspectos da vida, físico, intelectual, estético, moral, no trabalho, de 

modo a integrar a formação geral e a educação profissional. 

Para tanto, relevante formular e implementar um currículo integrado, com 

integração dos conhecimentos presentes nele, num processo formativo que congregue, a um só 

tempo, as diversas dimensões humanas, a fim de superar desigualdades ao constituir cidadãos 

mais críticos, autônomos e livres. Ou seja, deve-se priorizar um currículo que exalte a 

contextualização, interdisciplinaridade e o compromisso com a transformação social. 

Araújo e Frigotto (2015, p.64) entendem que o ensino integrado inevitavelmente 

vai de encontro às práticas reducionistas de ensino, pois requer ações que desenvolvam o ser 

em suas diversas capacidades e amplie os horizontes, sendo necessárias algumas condições: 

 

Buscamos organizar algumas indicações possíveis de ser consideradas nas práticas 

pedagógicas que se querem orientadas pela ideia de ensino integrado e sustentamos 

que mais importante que a definição antecipada de técnicas de ensino ou de 

organização curricular, mais ou menos adequadas ao ensino integrado (apesar de isso 

ser verdadeiro e necessário), é condição para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas integradoras que os sujeitos do ensino, principalmente, e da 

aprendizagem revelem uma atitude humana transformadora, que se materialize no seu 

compromisso político com os trabalhadores e com a sociedade dos trabalhadores, até 

porque as práticas educativas não se constituem na escola, tampouco têm implicações 

que se encerram nela. 
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Portanto, o Ensino Médio integrado ao ensino técnico, firmado sob uma base 

unitária de formação geral, emerge como alternativa viável, ainda que não ideal, e necessária 

para realizar a travessia para uma nova realidade educacional, com vistas à superação da 

dualidade entre cultura geral e cultura técnica e construção coletiva de cidadania. 

 

2.2 Conhecimentos Jurídicos no Ensino Médio 

 

Como proposta de ensino que se associe ao Ensino Médio Integrado na construção 

de uma formação crítica, reflexiva e transformadora, vislumbra-se uma disciplina ou o estudo 

de conhecimentos jurídicos ou básicos de direito já no próprio Ensino Médio. 

Pleitear uma formação integral passa necessariamente por uma formação, ainda que 

básica, que explicite os direitos e deveres atinentes a qualquer pessoa, que mostre os 

instrumentos necessários para efetividade dos atos de cidadania, que apresente como as relações 

são concebidas e disciplinadas no ambiente de trabalho, nas relações comerciais, na própria 

família, enfim, faz-se necessário certo conhecimento jurídico. 

Em todas as esferas da vida há relação jurídica envolvida, de modo que não se pode 

renegar ou se esquivar da necessidade, mesmo que incipiente, de conhecer normas ou diretrizes 

que regem determinadas relações, sob pena de afastar-se da busca por justiça social e cidadania 

para todos.  

Ferraz Júnior (2018, p.29) discorre sobre a relação do direito com a vida humana e 

enaltece a necessidade de conhecê-lo: 

 

O direito é um dos fenômenos mais notáveis na vida humana. Compreendê-lo é 

compreender uma parte de nós mesmos. É saber em parte por que obedecemos, por 

que mandamos, por que nos indignamos, por que aspiramos a mudar em nome de 

ideais, por que em nome de ideais conservamos as coisas como estão. Ser livre é estar 

no direito e, no entanto, o direito também nos oprime e tira-nos a liberdade. Por isso, 

compreender o direito não é um empreendimento que se reduz facilmente a 

conceituações lógicas e racionalmente sistematizadas. O encontro com o direito é 

diversificado, às vezes conflitivo e incoerente, às vezes linear e consequente. Estudar 

o direito é, assim, uma atividade difícil, que exige não só acuidade, inteligência, 

preparo, mas também encantamento, intuição, espontaneidade. Para compreendê-lo, 

é preciso, pois, saber e amar. Só o homem que sabe pode ter-lhe o domínio. Mas só 

quem o ama é capaz de dominá-lo, rendendo-se a ele.  

 

Reale (2002, p.45-47) também realça a abrangência do fenômeno jurídico e sua 

imanente manifestação nas diversas relações sociais: 
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Há, portanto, em cada comportamento humano, a presença, embora indireta, do 

fenômeno jurídico: o Direito está pelo menos pressuposto em cada ação do homem 

que se relacione com outro homem. O médico, que receita para um doente, pratica um 

ato de ciência, mas exerce também um ato jurídico.  

[...] 

Todas essas infinitas possibilidades de ação se condicionam à existência primordial 

do fenômeno jurídico. O Direito, por conseguinte, tutela comportamentos humanos: 

para que essa garantia seja possível é que existem as regras, as normas de direito como 

instrumentos de salvaguarda e amparo da convivência social. Existem tantas espécies 

de normas e regras jurídicas quantos são os possíveis comportamentos e atitudes 

humanas. Se o comportamento humano é de delinquência, tal comportamento sofre a 

ação de regras penais, mas se a conduta visa à consecução de um objetivo útil aos 

indivíduos e à sociedade, as normas jurídicas cobrem-na com o seu manto protetor. 

 

Dessa forma, é inerente ao existir humano um conjunto de normas que disciplinam, 

orientam e regulamentam todas suas ações. Reconhecer, o mais rápido possível, quais seus 

direitos e deveres enquanto ser humano é investir na formação de adultos mais conscientes, 

críticos, reflexivos e preparados para um convívio social mais harmônico e justo. 

Em outras palavras, o conhecimento jurídico revela-se essencial na própria relação 

das pessoas e, por conseguinte, quanto mais brevemente possível sua assimilação por parte das 

mesmas, melhor o convívio social. Aliado a isso, a apropriação de conhecimentos jurídicos 

também se vincula à ativa participação do povo na concepção de decisões políticas que lhe 

afetam, reforçando o exercício da cidadania e a construção coletiva como alicerces para uma 

prática democrática efetiva. Assim, o ensino jurídico aflora como imperiosa aquisição social ao 

balizar a vida em sociedade e transformá-la para melhor convivência social. 

É oportuno mencionar que a educação é direito constitucionalmente assegurado a 

todos. O artigo 205 da Carta Magna consagra: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(BRASIL,1988). 

 

A inserção de questões jurídicas na Educação Básica, portanto, iniciam e 

potencializam aprendizado significativo para qualquer pessoa, em qualquer local e quaisquer 

momentos da vida. Por sinal, algumas previsões podem ser observadas em produções 

legislativas importantes. A Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação - LDBEN), formulada com o propósito de atender aos comandos constitucionais 

e balizar o processo de organização da educação no Brasil, traz em seu bojo previsões que 

incluem a necessidade de inserção de certas temáticas jurídicas na Educação Básica: 
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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. 

[...] 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes 

diretrizes: 

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 

dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

[...] 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na 

escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação 

básica do cidadão, mediante: 

[...] 

§ 5o  O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que 

trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 

8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
observada a produção e distribuição de material didático adequado (BRASIL, 1996, 

grifo nosso). 

 

Constata-se, dessa forma, que a própria legislação que serve de supedâneo para os 

rumos que a educação do país deve seguir prevê abordagens jurídicas (ou conhecimentos 

iniciais de direito) nas etapas da Educação Básica como meio de formar cidadãos conscientes, 

críticos e reflexivos, o que, inevitavelmente, contribui para transformação e emancipação 

social. 

Moraes (2013, p.41) relaciona o ensino jurídico com os objetivos tanto da 

Constituição Federal de 1988 quanto da LDBEN: 

 

O ensino de disciplinas jurídicas viabiliza a concretização dos objetivos estabelecidos 

para a educação na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

E dessa forma, o educando terá sua formação como pleno desenvolvimento enquanto 

pessoa humana, como também, estará mais preparado para o exercício da cidadania, 

assim como sua qualificação para o trabalho. 

 

A temática do conhecimento jurídico básico para discentes do Ensino Médio ganha 

relevância e merece maior interesse por parte da própria sociedade, ainda, na medida em que a 

efetividade dos direitos presentes, notadamente do campo constitucional, se dá em sua plenitude 

por meio da própria percepção de sua existência. Nessa esteira, fundamental é a compreensão 

dos instrumentos necessários para a tutela destes direitos fundamentais em ocasião de sua 

violação, omissão, ilegalidade ou abuso. 

Ao mesmo tempo, tal conhecimento deve também figurar no campo dos deveres de 

cada indivíduo perante outro indivíduo ou à sociedade. A conscientização cada vez mais cedo 

da relação direitos/deveres contribui para a formação e sedimentação de cidadãos mais ativos e 

críticos, lúcidos de seu papel na construção de uma sociedade mais justa e livre. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11525.htm#art1
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Lamas, Miranda e Oliveira (2018, p.434) comentam a contribuição da educação 

jurídica para discentes do Ensino Médio: 

 

Assim, a educação jurídica nesta etapa da educação pode contribuir para o 

desenvolvimento cidadão, na medida em que referidos estudantes, conhecendo os 

direitos que lhe são inalienáveis, seus deveres e normas que regulam a estrutura social, 

poderão compreender-se como parte desta estrutura, na qual devem agir, de forma 

autônoma, crítica e comprometida, o que é fundamental para o exercício da cidadania. 

 

Antas (2014, p.150) também se refere à necessidade do estudo em fase escolar dessa 

temática: 

 

Nessa perspectiva, destacou-se também a necessidade do segmento educacional, em 

fase de idade escolar, de estudarem as leis, de compreendê-las e sabê-las aplicar às 

situações concretas, como forma de dinamizar a capacidade de proteção e defesa, de 

se constituírem cidadãos politizados, sabedores dos direitos e deveres e responsáveis 

socialmente pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

Evidente que a desinformação é obstáculo para a construção de uma sociedade mais 

crítica e atuante, de modo que apropriar-se dos conhecimentos historicamente construídos pela 

sociedade, e nesse leque o conhecimento jurídico também está inserido, é papel de uma escola 

que visa a uma transformação social. Nesse sentido, a escola forma cidadãos e, como tal, tem-

se direitos e obrigações perante outros cidadãos, sendo indispensável a democratização do 

direito no sentido de desempenho da democracia e preservação da dignidade (FREIRE, 2011). 

Participação social, dessa forma, é fundamento de todo sistema democrático, 

exaltando o protagonismo do indivíduo na construção uma sociedade que permita não apenas 

uma suposta participação no conjunto de decisões políticas, mas sobretudo na certeza que sua 

opinião será levada em consideração por meio de instrumentos concebidos para tanto. Procura-

se, assim, transpor a etapa de direitos meramente elencados ou declarados para outra 

efetivamente exercitados e aplicados. 

Assim, conhecer as normas que regem a estrutura do Estado e da própria sociedade 

é possibilitar o desenvolvimento de uma consciência e engajamento social. É conscientizar-se 

e exercitar seu papel de cidadão, modificando a realidade. 

A conscientização sobre seus direitos e deveres é, então, pressuposto para libertação 

do homem. Paulo Freire (1979) afirma que o pensamento crítico da realidade proporciona uma 

nova posição do homem frente ao mundo, assumindo papel de sujeitos que fazem e refazem o 

mundo, ou seja, educação crítica e conscientização a serviço da transformação social. Em suas 

palavras: 
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A conscientização é, neste sentido, um teste de realidade. Quanto mais 

conscientização, mais se “desvela” a realidade, mais se penetra na essência 

fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo. Por esta mesma 

razão, a conscientização não consiste em “estar frente à realidade” assumindo uma 

posição falsamente intelectual. A conscientização não pode existir fora da “práxis”, 

ou melhor, sem o ato ação – reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira 

permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens. 

Por isso mesmo, a conscientização é um compromisso histórico. É também 

consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens assumam 

o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Exige que os homens criem sua 

existência com um material que a vida lhes oferece... (FREIRE, 1979, p.15). 

 

Nesse particular, Paulo Freire pregava uma educação popular compromissada em 

transformações sociais, principalmente em relação aos excluídos ou oprimidos. A escola seria 

local de debate e diálogos, na construção de um senso crítico e reflexivo que liberte o homem. 

Segundo ele: 

 

é preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas e em seus 

métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a ser sujeito, 

construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens 

relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história [...] uma educação que liberte, 

que não adapte, domestique ou subjugue. (FREIRE, 1979, p. 21-22). 

 

A criticidade e o ato reflexivo como ferramentas para modificação social também 

possibilitam passagem de um estado passivo a um efetivo modo de participação na vida política.  

Nesse passo, o entendimento dos aspectos jurídicos fundantes de uma democracia 

promove a reflexão e se coaduna para a assimilação de um espírito cidadão. A visão crítica e 

consciente dos direitos e obrigações oriundas de um regime democrático suscitam, assim, um 

concreto exercício da cidadania. 

 Amaral e Silva (2016, p.104) reforçam a contribuição do Direito para o exercício 

da cidadania: 

 

Na atualidade, observa-se a importância dos princípios que norteiam o Estado 

brasileiro serem conhecidos e discutidos por todos desde o início da formação escolar, 

a fim de que a cidadania seja plenamente exercida. O Direito pode e deve contribuir 

para a construção da identidade cidadã do indivíduo como participante ativo da 

comunidade em que vive e desenvolver nele a consciência de sua ação participativa. 

 

Moraes (2017, p.28) elenca o conjunto de características que definem um Estado 

Democrático de Direito, modelo este no qual se enquadra o Brasil, enfatizando a participação 

de todos como premissa maior do princípio democrático: 
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O Estado Democrático de Direito, caracterizador do Estado Constitucional, significa 

que o Estado se rege por normas democráticas, com eleições livres, periódicas e pelo 

povo, bem como o respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias 

fundamentais é proclamado, por exemplo, no caput do art. 1º da Constituição da 

República Federativa do Brasil, que adotou, igualmente, em seu parágrafo único, o 

denominado princípio democrático ao afirmar que “todo o poder emana do povo, que 

o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição”, para mais adiante, em seu art. 14, proclamar que “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”. 

Assim, o princípio democrático exprime fundamentalmente a exigência da integral 

participação de todos e de cada uma das pessoas na vida política do país, a fim de 

garantir o respeito à soberania popular. 

 

Sarlet, Marinoni e Mitidiero (2018, p.288-289) também reforçam os objetivos da 

concepção democrática adotada no Brasil: 

 

Por outro lado, já pelo seu caráter complexo, como tal qualificado pela coexistência 

do modelo representativo com o da participação direta do cidadão, a ordem 

democrática consagrada pela CF não pode ser reconduzida a uma noção clássica 

(liberal-individualista) de democracia, mas, sim, guarda sintonia com uma concepção 

dinâmica de democracia, típico de uma sociedade aberta, ativa e inclusiva, que busca 

assegurar aos cidadãos um desenvolvimento integral das personalidades individuais 

no âmbito de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3.º, I, da CF) e num ambiente 

marcado pela justiça social (art. 170 da CF). 

 

Nessa perspectiva, a participação popular mostra-se essencial para consecução da 

concepção de democracia aqui vigente, trazendo a Constituição Federal instrumentos concretos 

para tanto. Assim, a atividade democrática se concretiza, antes de tudo, pelo próprio 

reconhecimento de tais medidas ou instrumentos disponíveis pelo ordenamento jurídico, o que 

demonstra a necessidade do estudo e compreensão das noções, ainda que básicas, de direito. 

Quanto mais cedo o contato com tais noções, mais consciente estará o cidadão para 

se relacionar com seu meio social. Logo, a inserção de conhecimentos básicos já no Ensino 

Médio mostra-se adequado e promissor meio de formar cidadãos mais éticos, críticos e 

compromissados com a coletividade. 

Dias e Oliveira (2015) afirmam que o acesso a estes conhecimentos permite uma 

compreensão e consequente luta pelos direitos na perspectiva de efetivação da justiça. Na 

mesma linha, Brandão e Coelho (2011) estabelecem uma relação entre conhecimento dos 

direitos e garantias fundamentais e o pleno exercício da cidadania, fato que deve em si não 

vislumbrar formar bacharel em Direito, mas cidadãos conscientes de seus direitos. 

Noções básicas de direito, de princípios constitucionais e de direitos e obrigações 

na grade curricular escolar possibilitaria a construção de um cidadão mais crítico e politizado, 



32 

 

 

além da formação completa da pessoa e exercício pleno da cidadania (KOPSTEIN; 

ZUCALOTTO, 2019). 

A despeito da existência de relevantes previsões legislativas, como supracitado, 

ainda persistem inúmeras barreiras para a consecução de uma sociedade mais justa e igualitária. 

A alternativa aqui sugerida e defendida de uma educação jurídica para discentes na Educação 

Básica no sentido de superar a ineficácia de direitos tidos como fundamentais, de transformação 

e emancipação social, não se encerra simplesmente em um estudo de legislações.  

A Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, traz 

consigo princípios éticos que devem ser observados por todos. Há uma carga valorativa 

incrustada em todo arcabouço de normas que sustentam o ordenamento jurídico brasileiro. Há 

prescrições éticas. 

Bittar (2006, p.126) comenta sobre a incorporação de princípios éticos e valores 

sociais na Constituição Federal de 1988, enfatizando a preocupação do legislador pátrio com a 

cidadania e a dignidade humana como vigas mestras que sustentam a ordem constitucional e as 

novidades que a Constituição trouxe no sentido de comportamento e conduta das pessoas 

objetivando um melhor convívio social: 

 

Mas deve-se perceber, sobretudo, que estas modificações não são de interesse 

exclusivo da ciência jurídica, e, menos ainda, dos juristas pátrios. As modificações 

introduzidas vieram a causar profunda ruptura de valores, o que afeta diretamente a 

sociedade e suas demandas jurídicas, com o sistema jurídico anteriormente organizado 

sob cânones diversos dos hoje considerados relevantes. Então, está-se diante de uma 

Constituição apelidada de cidadã não sem motivo, mas sim porque este texto 

representa uma formulação jurídica que abraça os anseios da sociedade e se coloca a 

serviço da cidadania, como instrumento da mesma, no sentido da realização dos fins 

sociais almejados pela sociedade brasileira. 

 

No entanto, não basta, por exemplo, a previsão do princípio da dignidade humana 

se o agir individual não se pautar em suas diretrizes. A falta de efetividade de direitos perpassa 

pela falta de ética em suas ações. 

A Ética está relacionada ao campo das condutas humanas, um exercício reflexivo 

acerca de valores, costumes, das prescrições de conduta, no sentido de um convívio social 

racional. Para Kant (2007), a dimensão ética e cognitiva do sujeito é desenvolvida pela reflexão 

racional, e nessa perspectiva, o referido autor considera a educação como meio necessário para 

o aperfeiçoamento moral. 
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Kant (2018, p.506-507 apud MARTINS, 2019, p.82) afirma que almejar a perfeição 

moral deve sempre guiar o agir individual, mas tal finalidade deve ser também mediada pela 

educação: 

 

Ora, mas como devemos buscar essa perfeição e a partir de onde podemos esperá-la? 

De nenhum outro lugar além da educação. Esta deve estar de acordo com todos os fins 

da natureza, da sociedade civil e da vida doméstica. Mas nossa educação em casa e 

nas escolas é bastante defeituosa, não apenas em relação à disciplina, à doutrina e à 

cultura do talento, mas também em vista da formação do caráter de acordo com 

princípios morais.  

 

O estudo em nível escolar de alguns tópicos no texto constitucional, por exemplo, 

é campo vasto e variado para o direcionamento e detecção dos valores, comportamentos, 

políticas públicas que o legislador originário insculpiu na Constituição Federal. Recorre-se mais 

uma vez, às lições de Bittar (2006, p.133-135) ao elencar o conjunto de algumas prescrições ou 

princípios éticos presentes no bojo do texto constitucional e seus correspondentes artigos: 

 

1. uma ética da dignidade humana, do modo mais lato que se puder compreender a 

expressão, tendo em vista o seu amplo alcance, a sua ampla aplicabilidade e sua 

repercussão em todos os setores do próprio texto constitucional e de todas as ciências 

jurídicas; 

2. uma ética da igualdade (art. 5º, inc. I);  

3. uma ética da não-invasividade à personalidade humana (art. 5º, incs. V, X e XII), 

que se expressa pela proteção contra o dano à moralidade, a repressão ao abuso 

invasivo dos caracteres, da intimidade, da personalidade humana, com a proteção à 

honra, à imagem e à vida privada;  

4. uma ética do não-abuso de poder, da não-violência, da preservação de direitos 

humanos consagrados internacionalmente, inclusive aos criminosos e aos presos (art. 

5o., incs. III, XXXIX, XLII, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LXI, LXII, 

LXIII, LXIV, LXV, LXVI);  

5. uma nova ética das relações de trabalho, fundada na valorização do homem como 

pessoa humana engajada em atividades produtivas, facultando-se a todos a livre 

escolha de profissão, salvo qualificações mínimas exigidas por lei, como garantia 

técnica e social de higidez profissional, enfocando-se, sobretudo, as necessidades 

familiares e alimentares de que se revestem os institutos de direitos e deveres sociais 

ligados ao trabalho (arts. 6º. e 7º.); 

6. uma ética da liberdade intelectual, com vistas à formação de consciências 

ideológicas, científicas, literárias e artísticas livres de quaisquer embaraços ou 

vínculos ou impedimentos, tendo-se em vista a necessidade de pluralismo na 

formação do pensamento e do diálogo sociais, com especial alento para a formação 

de ideologias contrárias às idéias preponderantes, valorizando, inclusive 

economicamente, a proteção do autor e do criador por meio de instrumento previstos 

em lei (art. 5o., incs. IV, VIII, IX, XXVII);  

7. uma ética da tolerância, seja religiosa, seja racial, com vistas à construção de valores 

igualitários, não podendo um cidadão oprimir o outro, e muito menos o Estado 

incorporar qualquer credo como instituição oficial do país, vedando as manifestações, 

culto e crença em qualquer de seus sentidos (art. 5o., incs. VI, XLI);  

8. uma ética universalista, tendo-se em vista a igualdade de brasileiros e estrangeiros, 

com vistas à eliminação de qualquer ética xenófoba, tendo em vista a própria formação 

pluralista e étnica do povo brasileiro, a própria tradição de miscigenação de raças que 
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alberga o solo brasileiro, entendendo-se salutar a convivência harmônica e interativa 

de pessoas de diversas origens, sob a proteção da Lei Maior brasileira (art. 5o., caput); 

9. uma ética administrativa, com acentuado tônus para a moral administrativa (art. 37, 

caput), com vistas à digna e proba atuação dos agentes públicos em atividades 

essenciais desenvolvidas pelo Estado, com vistas ao desenvolvimento de uma cultura 

do respeito ao erário público e às necessidades sociais, com vistas à formação de uma 

consciência generalizada da solidez institucional dos órgãos do Estado (incisos, art. 

37); 

10. uma ética ambiental e preservacionista, que reconhece o potencial genético do 

país, que visa proteger e desenvolver os recurso naturais a partir das próprias forças e 

meios nacionais, de modo a se poder valorizar o que o meio ambiente está apto a 

oferecer, sem degradação e desgaste excessivos, evitando-se o sério 

comprometimento dos recursos escassos e limitados da natureza (hídricos, minerais, 

vegetais, biológicos…) para as futuras gerações e como forma de garantia da auto-

suficiência nacional (arts. 225, incisos e parágrafos);  

11. uma ética familiar, com vistas ao fortalecimento do núcleo elementar de formação 

de toda sociedade como forma única de manutenção e construção de uma sociedade 

justa, solidária e integrada, a começar pela educação e pela solidez dos valores 

repartidos no âmbito familiar, relevando-se, sobretudo, não a formalidade do 

casamento como meio de acesso à família reconhecida, mas promovendo-se 

legalmente integração da união estável ao conjunto das intenções de formação de 

núcleos familiares na sociedade (art. 226, incisos e parágrafos); 

12. uma ética voltada para a integração da criança e do jovem em meio aos anseios 

sociais, por meio da integral proteção legal de suas necessidades, por meio do 

provimento de suas carências, com a transferência à família das responsabilidades 

sociais de construção da ambiência comunitária, vedada a discriminação e o 

tratamento desigual aos filhos havidos fora do casamento, com ativo compromisso do 

Estado no estímulo e na proteção da criança contra o abuso, a violência familiar e o 

trabalho precoce (arts. 227, 228 e 229);  

13. uma ética de apoio e sustentação ao idoso como dever da família e do Estado, no 

sentido de valorização da longevidade e de dignificação da vida da pessoa humana 

durante todo o tempo de sua duração, seja ela produtiva ou não, do ponto de vista do 

trabalho (art. 230);  

14. uma ética da não-discriminação e da valorização de outras raças e culturas, com 

vistas à abolição da visões hegemônicas e civilizadoras instituídas por tradição no 

território brasileiro, garantindo-se aos povos indígenas tratamento digno e proteção 

específica contra a exploração, contra a deterioração de costumes, contra a invasão 

das terras e contra a destruição do meio ambiente ao qual pertencem e do qual 

necessitam para a sobrevivência (arts. 231 e 232);  

15. uma ética científica, com vistas à formação de uma consciência das prioridades de 

conhecimento e de aplicação tecnológica do país, bem como com vistas à implantação 

de programas de auxílio às atividades de pesquisa em todos os setores do 

conhecimento humano, como forma de garantia o crescimento intelectual e a 

formação de pesquisas documentadas em torno das necessidades regionais e culturais 

brasileiras (art. 218);  

16. uma ética da comunicação social, com vistas à criação de órgãos controlados pelo 

Poder Público, vedada a formação de monopólios ou oligopólios de comunicação, de 

difusão de cultura, de dispersão de informações e de veiculação de notícias e dados, 

relevando-se o fato de que os meios de comunicação, salvo algumas restrições éticas 

e jurídicas, devem possuir total liberdade de atuação para que se possa cogitar da 

implantação do ideário democrático em solo nacional (art. 220 e 221);  

17. uma ética da ordem econômica e do equilíbrio das relações de consumo, com 

vistas ao desenvolvimento do país, à estruturação de setores primário, secundário e 

terciário estáveis (art. 192, arts. 170, caput, até o art. 181). 

 

Nesse sentido, a educação para ser integral necessita inevitavelmente ter em seu 

horizonte aspectos morais, éticos, e não apenas conteúdos técnicos. Paulo Freire (1996) em suas 



35 

 

 

lições discorre acerca do papel formador da educação, ressaltando que a prática educativa deve 

congregar decência e pureza, que situar-se fora da ética seria transgressão. 

O estudo unicamente calcado em conteúdos técnicos em vez de aguçar a reflexão, 

o aliena e distancia de uma leitura crítica da realidade. Quaisquer modos de ensino deveriam 

harmonizar e engajar-se em uma formação moral das pessoas: 

 

É por isso que transformar a experiência em puro treinamento técnico é amesquinhar 

o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter 

formador. Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode 

dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é substantivamente formar 

(FREIRE, 1996, p.18). 

 

Uma reconfiguração desse cenário urge para erigir uma educação que propicie uma 

formação crítica e reflexiva, preocupada com as mazelas sociais e as formas de sua superação 

no intuito de construção de uma sociedade mais justa e igual. 

Paulo Freire (1967, p.60) novamente leciona a relevância de uma educação crítica: 

 

A transitividade crítica por outro lado, a que chegaríamos com uma educação dialogal 

e ativa, voltada para a responsabilidade social e política, se caracteriza pela 

profundidade na interpretação dos problemas. Pela substituição de explicações 

mágicas por princípios causais. Por procurar testar os “achados” e se dispor sempre a 

revisões. Por despir-se ao máximo de preconceitos na análise dos problemas e, na sua 

apreensão, esforçar-se por evitar deformações. Por negar a transferência da 

responsabilidade. Pela recusa a posições quietistas. Por segurança na argumentação. 

Pela prática do diálogo e não da polêmica. Pela receptividade ao novo, não apenas 

porque novo e pela não-recusa ao velho, só porque velho, mas pela aceitação de 

ambos, enquanto válidos. Por se inclinar sempre a arguições. 

 

Vislumbrando, desse modo, congregar aspectos éticos e fomentar a criticidade, a 

educação jurídica também aflora como possibilidade factível para tanto. Aprender o direito 

perpassa por aprender sua manifestação enquanto direitos humanos e, por conseguinte, virtudes 

relacionadas à justiça. 

Este viés do ensino jurídico manifesta-se como meio de luta por setores oprimidos 

ou carentes da sociedade para efetivação de seus direitos, como leciona Rotondano (2013, 

p.1698): 

 

A grande importância da educação ético-jurídica reside no fato de que “a socialização 

do saber jurídico possibilita avanços inegáveis para a luta dos setores oprimidos, vez 

que o acesso ao conhecimento das Leis permite a exploração dos avanços positivados, 

através, por exemplo, da luta pela efetivação dos Direitos Humanos”. O projeto de 

educação jurídico-ética, dessa forma, reveste-se como interessante via a ser explorada 

pelos poderes públicos – e igualmente por instituições privadas, tendo em mente a 

horizontalidade das relações de direitos fundamentais e o dever dos cidadãos de 

contribuir para sua efetivação. 
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O mesmo autor demonstra, mais uma vez, o caráter instrumental do Direito como 

ponte viabilizadora da concretização dos próprios direitos que lhes são concedidos. Ao mesmo 

tempo, há previsão de direitos e os remédios em ocasião de sua negação. 

 

Já a educação jurídica propõe instrumentalizar o cidadão, de modo que este passe a 

efetivamente recorrer ao poder público para concretizar os direitos fundamentais que 

lhe são negados. Mais do que isso: torna-se consciente acerca dos direitos que goza 

em sociedade, automaticamente dificultando qualquer processo de opressão social que 

se ouse fazer contra o cidadão ou seus pares. É, principalmente, um instrumento de 

defesa das populações mais carentes, para que possam alcançar a tão sonhada 

emancipação social pelas vias juridicamente criadas para tanto (ROTONDANO, 

2013, p.1700). 

 

Desta feita, há de se considerar uma dimensão ética nas normas jurídicas. A autora 

Brochado (2006, p.164-165) ressalta o papel preventivo do direito ante o punitivo, e atesta o 

caráter ético, de direcionamento de condutas, com vistas à uma formação jurídica: 

 

A ordem jurídica visa a tutela de bens fundamentais para o bem-estar de toda a 

coletividade (o que levou Jellinek a afirmar ser o direito um garantidor de um mínimo 

ético para a vida em sociedade), e desenvolve mecanismos para possibilitar o acesso 

dos sujeitos de direito a tais bens. O direito é qualitativa e procedimentalmente 

diferenciado da regulação moral, o que o torna essencial e peculiarmente ético. 

 

Atualmente, tem-se buscado alternativas para diminuição de processos judiciais ou, 

em outras palavras, aumentar a celeridade na resolução dos conflitos. A consciência, então, do 

aspecto ético das normas jurídicas pode ser tratado no ambiente escolar com objetivo de 

despertar o mais cedo possível tal aspecto, o que pode contribuir para a resolução dos conflitos 

sociais sem ingressar necessariamente nas vias judiciais. 

A experiência ética do Direito transcorre e se materializa na atuação dos indivíduos 

segundo os valores presentes nas normas jurídicas, sem necessariamente conhecer a legislação 

positivada que as contém. Brochado (2006) descreve que a extração da matriz axiológica das 

normas é fundamental para o desenvolvimento saudável e ético de uma vida jurídica, sendo 

possível o que ela chama de “banalização” do direito com vistas a uma vida de reivindicações 

jurídicas no sentido de respeitabilidade do direito do outro e convivência consentida. 

A assimilação destes valores torna mais consciente e politizada as atitudes das 

pessoas, visto que são dotadas do espírito crítico necessário para discernir e reivindicar a 

efetividade das prerrogativas, e também obrigações, que lhes são conferidas. Tal postura seria 

sustentáculo para o reconhecimento do direito alheio, reconhecer o outro também como sujeito 

de direitos. 
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Brochado (2006, p.174-175) novamente exalta a importância de relacionar o direito 

e a ética, advertindo das consequências de sua não observância: 

 

Temos que assumir o direito como componente essencial de nossa experiência ética, 

sob pena de sermos massacrados pelo proselitismo do discurso jurídico de massa 

(preferencialmente o apelo a “direitos humanos”, vazio de compreensão do que sejam 

realmente esses direitos, qual seu alcance e valor histórico) e /ou pela má-fé de 

detentores de conhecimento e ou autoridades na área. 

 

A própria linguagem jurídica empregada nos textos serve de distanciamento para 

considerável parte da população dos direcionamentos pretendidos por ela. Diante desse cenário, 

no qual o Estado não fornece uma formação jurídica, mesmo que inicial ou básica, ficando 

restrito aos discentes do curso de Direito ou de alguns outros cursos que disponibilizam 

disciplinas de Direito, como exigir dos indivíduos comportamentos compatíveis com uma das 

diretrizes mais complexas que existem? (BROCHADO, 2006). 

A propósito, o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-

LINDB, Decreto-Lei nº 4.657, apregoa que “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que 

não a conhece.” (BRASIL, 1942). Em que pese a impossibilidade de conhecer todas as leis 

publicadas no país mesmo por operadores do Direito, a inserção de conteúdos jurídicos e a 

divulgação das principais leis desde o ensino básico poderia suprir esta lacuna e auxiliar tanto 

na formação de pessoas mais politizadas como dar efetividade aos princípios educacionais 

constantes na Constituição. 

Além do supramencionado artigo da LINDB que prevê o conhecimento de leis, 

pode-se perceber em outros dispositivos menções que se relacionam a essa compreensão. 

O Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei nº 2.848/1940, traz em seu artigo 21: “Art. 

21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, 

isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.” (BRASIL, 1940). O 

artigo 65, inciso II, do mesmo diploma legal também prevê: “Art. 65 - São circunstâncias que 

sempre atenuam a pena: II - o desconhecimento da lei.” (BRASIL, 1940). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei 8.069 de 13 de junho de 1990, 

por sua vez, menciona em seu artigo 53: “A criança e o adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:” (BRASIL, 1990a). 

Oportuno mencionar, ainda, que tais noções, de princípios constitucionais e de 

direitos e obrigações na grade curricular escolar possibilitaria uma análise mais acurada das 

estruturas políticas, sociais e até mesmo econômica nas quais o Brasil encontra-se inserido. 
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Além disso, possibilitaria a obtenção pelos estudantes das diferentes maneiras de resolução dos 

conflitos do dia-a-dia, inclusive extrajudicial, o que poderia incentivar tal forma de deslinde de 

controvérsias e, consequentemente, diminuir o número de processos no Judiciário. 

Em outras palavras, a inclusão de conhecimentos jurídicos já no Ensino Médio 

possibilitaria a formação uma cultura jurídica capaz de efetivar o exercício da cidadania, 

elevando o Direito como instrumento de inclusão e transformação social. 

A desinformação, como já mencionado, é verdadeiro empecilho para a efetividade 

do conjunto de direitos e suas garantias, que são postos à disposição de uma coletividade. A 

inserção desde cedo da aplicabilidade de tais prerrogativas mostra-se medida eficaz para 

combate à desinformação e para a emancipação social, uma vez que a falta de conhecimento 

alimenta cada vez mais o abismo social existente, alijando o indivíduo do exercício pleno de 

seus direitos, o que intensifica as desigualdades sociais. 

Como alcançar o propósito de formar cidadãos em suas múltiplas capacidades, 

críticos e reflexivos sem ofertar-lhes condições de reconhecer seus direitos como ser humano? 

Portanto, o conhecimento ou a educação jurídica não pode ficar restrito ao ambiente 

universitário, pois sua aplicabilidade revela-se necessária a todos cidadãos e em todos os 

momentos de sua vida. De outra forma, o ensino jurídico deve ser democratizado. É imperioso 

incutir no aluno lições jurídicas éticas que promovam e efetivem, a um só tempo, um dos 

princípios basilares do nosso ordenamento jurídico que é a dignidade humana e o objetivo 

constitucional de formar uma sociedade livre, justa e solidária. 

Nessa perspectiva, uma gama de temas poderia compor uma promissora disciplina 

jurídica, de modo a explorar todas as dimensões (ética, política, social, econômica, cultural) 

que tal abordagem possibilitaria. Não exaurindo tais possibilidades, mas a título 

exemplificativo, imprescindível abordar noções de Direito Constitucional, no sentido de elencar 

os fundamentos nos quais está assentado um Estado Democrático de Direito, os direitos e 

garantias fundamentais e necessários para o exercício efetivo da cidadania. Ainda no campo 

constitucional, temas relacionados aos direitos políticos, como os mecanismos de exercício 

direto da soberania popular e condições de elegibilidade, poderiam também ser inseridos. 

Além disso, diante do capitalismo cada vez mais presente na vida de todos por meio 

das relações comerciais estabelecidas, far-se-ia interessante abordar os direitos e deveres do 

consumidor, inclusive nas transações realizadas via internet, meio no qual grande parte dos 

jovens utilizam para suas diferentes atividades, aplicações do conceito de consumidor e 

fornecedor, o que seria uma relação de consumo, meios de reparação e prevenção de danos ao 
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consumidor, garantia legal e garantia contratual, publicidade abusiva e enganosa, 

responsabilidade por danos, etc. 

O Direito Administrativo, por sua vez, oportunizaria o conhecimento da estrutura 

administrativa do Estado, suas instituições, órgãos, atividades e agentes que a integram e 

influenciam nas políticas e serviços ofertados à sociedade. 

Diante de uma crise econômica na qual reformas se fazem necessárias e, dentre elas, 

a previdência adquire relevância ímpar, noções de Direito Previdenciário e Educação Fiscal 

poderiam fomentar uma mentalidade de maior organização e controle orçamentário aplicada já 

no ambiente familiar. 

Além disso, noções sobre Direito Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Estatuto do Idoso, Lei de Acesso à Informação, Lei do Estágio, Direito de Família, Contrato de 

Aprendizagem, também poderiam compor tal disciplina. 

É sabido, ainda, que uma parcela considerável dos estudantes de Ensino Médio não 

pode dedicar-se integralmente aos estudos, nem nesta fase da Educação Básica nem em um 

eventual ensino superior, pois necessitam trabalhar para sua manutenção ou de sua família. 

Portanto, conhecimentos sobre direitos trabalhistas aparecem como requisito essencial para 

quaisquer destes estudantes. Sua apreensão já no Ensino Médio auxiliaria numa digna 

permanência no ambiente de trabalho e na luta por direitos alcançados historicamente de 

maneira tão árdua. Ademais, preparar para o mundo do trabalho é objetivo esculpido tanto na 

Constituição Federal como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Assim, inúmeras são as possibilidades de temas e abordagens que poderão ser 

apresentados aos discentes, sendo notória a importância da implantação de conhecimentos 

básicos de direito no Ensino Médio como forma de promover ao discente uma formação mais 

crítica, participativa e cidadã na sociedade, pleiteando direitos e reconhecendo deveres. 

Iniciativas ou, ao menos, intenções da implementação de disciplinas ou temáticas 

que envolvam conhecimentos jurídicos ou de direito estão presentes no cenário brasileiro com 

diferentes abordagens e em diferentes instâncias. 

Destaca-se, por exemplo, o Projeto Conhecer Direito da Defensoria Pública do 

Distrito Federal (DPDF), ofertado por meio da Escola de Assistência Jurídica (EASJUR), que 

leva conhecimentos jurídicos aos estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Médio da rede pública 

de ensino do Distrito Federal. Segundo dados constantes no sítio eletrônico da própria 

Defensoria Pública do Distrito Federal, desde de 2010 já foram mais de 600 discentes que 

participaram do curso (DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, 2018). São 



40 

 

 

ofertadas disciplinas de Direito Constitucional, Penal, Civil, Trabalho, Administrativo, aulas de 

Comunicação não-violenta, Educação Financeira, Segurança Digital, Violência Doméstica e 

Português. 

Dentre as justificativas para instituição do Projeto Conhecer Direito, a Defensoria 

esclarece que a construção de nova maneira de convivência perpassa pelo amplo conhecimento 

de assuntos que qualquer pessoa está submetida: 

 

Existe um complexo de situações que qualquer pessoa está submetida, mas, que, a 

maioria não possui o mínimo conhecimento para lidar e entender, por exemplo, que, 

quando se compra uma televisão com vício, podemos exigir, alternativamente e à 

nossa escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição 

imediata da quantia paga, ou, ainda, o abatimento do preço. 

[...] 

Dessa forma, construímos uma nova forma de convivência, onde se informa para 

depois responsabilizar e, não, responsabilizar para depois informar (DEFENSORIA 

PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, 2018, p.2). 

 

O encarte no qual é descrito o Projeto Conhecer Direito realça o papel 

desempenhado por uma educação em direitos, servindo de requisito para a consecução daquilo 

que é previsto no texto constitucional: 

 

A educação em direitos desempenha papel fundamental na promoção dos valores 

fundamentais do nosso país: democracia, cidadania, dignidade da pessoa humana, 

todos previstos no artigo inaugural da Constituição Federal, bem como previne a 

violação dos direitos humanos. 

Além disso, consiste em instrumento básico para alcançarmos os objetivos 

fundamentais da República, quais sejam, construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização 

e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação, conforme preceitua o artigo 4º da Constituição Federal 

(DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, 2018, p.6). 

 

A Figura 1 revela alguns dos assuntos ou tópicos abordados no referido projeto, de 

modo que a organização dos assuntos foi disposta conforme o percurso ou linha de vida de cada 

um: 
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Figura 1: Temas - Projeto Conhecer Direito 

 
Fonte: Defensoria Pública do Distrito Federal (2018)3. 

 

Impende mencionar que o Distrito Federal (2018) editou o Decreto nº 39.321, de 

03 de setembro de 2018, dispondo acerca da promoção e difusão da educação em direitos nas 

escolas públicas de Ensino Médio do DF, o que demonstra a atenção e importância da 

implementação desta temática no currículo escolar. 

Outra proposição de destaque nesse sentido é o projeto OAB vai à escola, 

desenvolvido pelas seccionais da OAB em alguns Estados, trabalhando questões relacionadas 

a direitos básicos e cidadania com discentes de Ensino Médio das suas respectivas jurisdições.  

Nesse projeto, advogados visitam escolas para conversarem, debaterem e 

proferirem palestras aos discentes de temas relacionados aos direitos e deveres, participação 

cidadã, temas presentes no cotidiano das pessoas seja na escola ou na família, aspectos atuais 

desde mudanças na legislação quanto em relação a questões de respeito, ética, civilidade, 

sustentabilidade, desigualdades, etc. Busca-se levar conhecimento desses conteúdos aos 

discentes a fim de torná-los mais críticos e cientes de seu papel transformador da realidade. 

Oportuno mencionar que algumas das comissões do Projeto OAB vai à escola 

promovem cursos sistemáticos para a rede de escolas participantes, com entrega de certificados 

e, até mesmo, a confecção de cartilhas que contêm um rol de temas a serem abordados, servindo 

de suporte e dando uniformidade às palestras e debates. Tais materiais didáticos apresentam 

                                                 
3 Disponível em: http://www.defensoria.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/10/13.09.2018-Conhecer-Direito-

DPDF-Easjur-vers%C3%A3o-vitor.pdf. Acesso em: 17 set. 2019. 
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linguagem acessível, com conteúdo interativo estimulante para compreensão dos discentes, 

além de serem, muitas vezes, disponibilizados em formato físico ou digital. Alguns fragmentos 

dessas cartilhas estão nas Figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: 

 

Figura 2: Cartilha OAB Seccional São Paulo 

 
Fonte: site OAB São Paulo (2017)4. 

 

 

Figura 3: Cartilha 57ª Subseção Guarulhos 

 
Fonte: site OAB Guarulhos (2015)5. 

                                                 
4 Disponível em: http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/gestoes-anteriores/oab-vai-

escola/cartilhas/CARTILHA%20atualizada%20-%20Word.pdf. Acesso em: 17 set. 2019. 
5 Disponível em: https://oabguarulhos.org.br/anexos/doc01.pdf. Acesso em: 17 set. 2019. 
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Figura 4: Cartilha OAB Santa Catarina 

 
Fonte: site OAB Santa Catarina (2018)6. 

 

Figura 5: Cartilha OAB Criciúma 

 
Fonte: site OAB Criciúma (2018)7. 

                                                 
6 Disponível em: http://www.oabsc.org.br/arquivo/update/331_58_5cf150a5116d9.pdf. Acesso em: 17 set. 2019. 
7 Disponível em: http://www.oabcriciuma.org.br/CARTILHA_OAB_NA_ESCOLA_4.pdf. Acesso em: 17 set. 

2019. 
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Figura 6: Cartilha OAB Rio de Janeiro 

 
Fonte: site DHnet (2002)8. 

 

 

Figura 7: Cartilha OAB Joinville

Fonte: site OAB Joinville (2010)9. 

 

                                                 
8 Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/dht/cartilha_oab_vai_a_escola.pdf. Acesso em: 17 set. 

2019. 
9 Disponível em: https://www.oabjoinville.org.br/materiais/46/Cartilha-OAB-VAI-A-ESCOLA---OAB-

Joinville.pdf. Acesso em: 17 set. 2019. 
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Figura 8: Cartilha OAB Bahia 

 

Fonte: site OAB Bahia (2019)10. 

 

Outras seccionais e subseções da OAB através de suas comissões também 

desenvolvem o trabalho de levarem não apenas aos discentes, mas a toda comunidade escolar 

e pais, informações sobre direitos e deveres, cidadania, por meio de palestras, debates e 

seminários. Em pesquisa, foi percebido e merecem destaque as comissões do Projeto OAB Vai 

à Escola do Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e do Município de Contagem/MG.  

Outra abordagem encontrada foi o ECA vai à Escola, que é desenvolvido nas esferas 

de governo, seja federal, estadual e municipal. Observou-se que não se trata de um projeto 

homogêneo, uniforme e padronizado para todo o público-alvo, mas são ações desenvolvidas 

isoladamente em cada âmbito trabalhado. Assim sendo, um desses projetos é desenvolvido pelo 

Instituto da Criança e do Adolescente da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais que 

constatou através de um diagnóstico realizado pelos Conselhos Tutelares a existência de 

dificuldades de implementação, seja pelo desconhecimento ou pela resistência, do ECA. 

Postulou-se, então, intervir naquela realidade e elaborar um projeto que 

possibilitasse aprendizado da lei e despertasse interesse e reflexão de todos os atores que a 

integram. 

                                                 
10 Disponível em: http://www.oab-

ba.org.br/fileadmin/user_upload/Sociedades_de_Advogados/Sociedades_de_advogados_2016/cartilhaOABvaiaE

scola160919.pdf. Acesso em: 17 set. 2019. 
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Segundo Hatem et al. (2004, p.2): 

 

Embora o ECA seja uma lei que está em vigor desde 1990, tem havido uma série de 

dificuldades e desafios para a sua implementação na sociedade brasileira. Os 

principais responsáveis pela proteção e efetivação dos direitos da criança e do 

adolescente são, além da sociedade em geral, a família e o poder público. Como a 

escola, ao lado da família, é um locus privilegiado de socialização e formação de 

crianças e adolescentes para a cidadania, cabendo-lhes zelar pelos seus direitos, é 

importante que ambos esteja m cientes dessa sua responsabilidade. Sabemos que, 

hoje, a formação de crianças e adolescentes para a cidadania passa pelo conhecimento, 

reflexão e vivência do ECA, como parte de uma política pública que tem interface 

imediata com a política educacional. Nesta perspectiva, o projeto que apresentamos é 

uma tentativa de contribuir para o desafio de implementação do ECA nas escolas.  

O ECA Vai à Escola é um projeto piloto que abrange nove escolas da rede municipal 

de ensino e quatro escolas da rede estadual, voltado para alunos na faixa etária de 9 a 

11anos, no município de Belo Horizonte.  

 

Salienta-se, nesse passo, algumas percepções advindas dos partícipes do projeto: 

 

Professores: expressaram haver uma distância entre o ECA e a realidade da Escola.  

Observadas manifestações favoráveis e contrárias à Lei. As professoras, em sua 

maioria, avaliaram positivamente o mini-curso, no qual foi discutido o ECA, 

afirmando que esse possibilitou o conhecimento da Lei e a definição de seu 

posicionamento em relação a ela. 

[...] 

Crianças: após a realização das oficinas, de maneira geral, observou-se que boa parte 

das crianças compreenderam o significado do ECA, assimilando e/ou ampliando 

noções de direito, de respeito e de dever/obrigações.  

As crianças relataram diversos direitos que foram trabalhados com elas nas oficinas. 

Boa parte das crianças fez associação dos direitos assegurados pela Lei com seu 

cotidiano devida. Observação de um certo número de crianças que não assimilou o 

significado do Estatuto (HATEM et al., 2004, p.4-5). 

 

Também relacionado à pesquisa de como o ECA está sendo implementado e 

trabalhado nos municípios e estados brasileiros, notadamente o já mencionado §5º do artigo 32 

da LDBEN que trata da inclusão de conteúdos de direitos e deveres de crianças e adolescentes 

no ensino escolar, Dias Ferreira e Zenaide (2013) realizaram um levantamento por meio de 

questionários eletrônicos enviados a várias Secretarias de Educação, seja municipal ou estadual, 

para analisar tal questão. 

O levantamento mostrou, dentre outros aspectos, que é significativo o percentual 

(86%) das secretarias de educação que conhecem a Lei Federal 11.525/2007, que acrescentou 

o §5º ao artigo 32 da LDBEN, e que mais da metade dos consultados (aproximadamente 58%) 

responderam que a Lei tem divulgação em seu município (DIAS; FERREIRA; ZENAIDE, 

2013, p.63-69). 

Outro dado interessante refere-se à quantidade de municípios consultados que já 

tinham participado de alguma formação sobre o ECA. Segundo a pesquisa, 72,2% já 
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participaram, sendo que a grande maioria através de extensão universitária, cursos de pós-

graduação e na própria graduação (DIAS; FERREIRA; ZENAIDE, 2013, p.79). 

Tal fato demonstra que o conhecimento daqueles dispositivos ainda está restrito ao 

ambiente universitário, sem a difusão na Educação Básica, o que vai de encontro com a previsão 

legal. O seu cumprimento ainda é ponto que necessita intervenções mais eficazes e efetivas por 

parte das instâncias responsáveis pela inserção dessa temática no currículo do ensino 

fundamental e de toda Educação Básica. 

A pesquisa mostrou (Figura 9) o percentual dos municípios consultados que 

inseriram o tema de direitos da criança e do adolescente no currículo formal do ensino 

fundamental: 

 

Figura 9: ECA nos currículos escolares 

 
  Fonte: Dias; Ferreira e Zenaide (2013, p.82). 

 

Constata-se, dessa forma, que as contribuições relativas à formação em direitos 

carecem de efetividade também pela ausência do seu ensino na educação escolar básica. Mais 

uma vez, uma educação que explicite e debata os direitos e deveres das pessoas enquanto 

cidadãos, o mais cedo possível, é medida essencial na construção de uma sociedade mais crítica, 

humana e justa. 
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Mais um programa que merece destaque é o Programa Trabalho, Justiça e 

Cidadania, que foi concebido pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(ANAMATRA) com objetivo levar às escolas, especialmente públicas, noções básicas de 

direitos fundamentais, direito do trabalho, direito da criança e do adolescente, ética, cidadania 

e outros. Pretende, com isso, conscientizar os jovens dos direitos e deveres básicos, integrar 

Judiciário e sociedade e promover a qualificação do exercício da cidadania (ANAMATRA, 

2021). 

No intento de aproximar o Poder Judiciário da sociedade, o Programa promove 

palestras, debates e distribuição de cartilhas e guias de assistência estudantil gratuita. Algumas 

dessas cartilhas estão nas figuras 10, 11 e 12: 

 

Figura 10: Cartilha do Trabalho Seguro e Saudável em quadrinhos 

 
Fonte: site ANAMATRA (2016)11. 

 

                                                 
11 Disponível em: https://www.anamatra.org.br/attachments/article/38/cartilha-do-trabalhador-quadrinhos-

2016.pdf. Acesso em: 19 set. 2019. 

https://www.anamatra.org.br/attachments/article/38/cartilha-do-trabalhador-quadrinhos-2016.pdf
https://www.anamatra.org.br/attachments/article/38/cartilha-do-trabalhador-quadrinhos-2016.pdf
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Figura 11: Cartilha do Direito Internacional do Trabalho

Fonte: site ANAMATRA (2012)12. 

 

Figura 12: Cartilha do Trabalhador em quadrinhos

Fonte: site ANAMATRA (2016)13. 

 

                                                 
12 Disponível em: 

https://www.anamatra.org.br/attachments/article/45/cartilha_direito_internacional_site_2012_portugues.pdf. 

Acesso em: 19 set. 2019. 
13 Disponível em: https://www.anamatra.org.br/attachments/article/38/cartilha-do-trabalhador-quadrinhos-

2016.pdf. Acesso em: 19 set. 2019. 

https://www.anamatra.org.br/attachments/article/45/cartilha_direito_internacional_site_2012_portugues.pdf%3eAcesso
https://www.anamatra.org.br/attachments/article/45/cartilha_direito_internacional_site_2012_portugues.pdf%3eAcesso
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Acrescenta-se aos programas desenvolvidos pelas entidades já citadas, produções e 

pretensões legislativas que preveem a inclusão curricular ou abordagens de conhecimentos de 

direito tanto no ensino fundamental como médio. 

A Lei nº 15.476, de 12 de abril de 2005, do Estado de Minas Gerais, por exemplo, 

ordena que as escolas de nível fundamental e médio incluam em seus currículos conteúdos 

relativos a: 

 

Art. 2° – Integram os conteúdos a que se refere o art. 1° os seguintes temas: 

I – direitos humanos, compreendendo: 

a) direitos e garantias fundamentais; 

b) direitos da criança e do adolescente; 

c) direitos políticos e sociais. 

II – noções de direito constitucional e eleitoral; 

III – organização político-administrativa dos entes federados; 

IV – (Vetado); 

V – educação ambiental; 

VI – direitos do consumidor; 

VII – direitos do trabalhador; 

VIII – formas de acesso do cidadão à justiça (MINAS GERAIS, 2005). 

 

Em âmbito federal, por sua vez, algumas proposições tendentes a incluir noções de 

direito na Educação Básica também aparecem. Assim sendo, alguns projetos de lei apresentados 

na Câmara Federal figuram nessa perspectiva: o Projeto de Lei PL 1029/15 tramita propondo 

alteração da LDBEN de modo a incluir a disciplina Introdução ao Direito como obrigatório no 

currículo do Ensino Médio (BRASIL, 2015b); o Projeto de Lei PL 6695/2016 também propõe 

alterar a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDBEN, para incluir no currículo do Ensino Médio e da educação 

profissional e tecnológica de nível básico a apresentação de princípios e normas basilares do 

direito previdenciário (BRASIL, 2016a); PL 10515/2018 pretende instituir Noções de Direito 

como componente curricular obrigatório a partir do quinto ano do ensino fundamental e durante 

todo o Ensino Médio e dispõe sobre a qualificação do profissional apto a lecionar (BRASIL, 

2018); PL 141/2019 solicita acrescentar o § 11 ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir Direito 

Constitucional como componente curricular obrigatório da Educação Básica (BRASIL, 2019a); 

PL 3150/2019 propõe alterar a Lei n.º 9.394, de 20 de novembro de 1996, para incluir noções 

de Direito Constitucional como conteúdo curricular de caráter transversal no Ensino Médio 

(BRASIL, 2019b); PL 4533/2019 deseja incluir noções de Direito Constitucional e Teoria Geral 

do Estado na Base Nacional Comum Curricular referente ao Ensino Médio (BRASIL, 2019c). 
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Todos os Projetos de Lei citados encontram-se apensados a um outro, Projeto de 

Lei 403/2015, que, por seu turno, propõe que as disciplinas de Direito Administrativo, 

Constitucional e Consumidor tornem-se obrigatórias no currículo oficial de ensino fundamental 

e médio (BRASIL, 2015a).  

Além dessas, foi proposto pelo então deputado federal Romário o Projeto de Lei PL 

6954/13, que recomenda a inserção de noções sobre direitos constitucionais entre as disciplinas 

obrigatórias do ensino fundamental e médio. Conforme justificativa apresentada para sua 

propositura, “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” (BRASIL, 2013). 

Pelo exposto, forçoso reconhecer que todas as iniciativas ou programas aqui 

elencados reforçam o caráter primordial de uma formação jurídica ou de conhecimentos básicos 

de direito na fase escolar, a fim de formar cidadãos mais críticos, reflexivos, politizados, 

conscientes e, por consequência, uma sociedade mais íntegra, justa e igualitária. 

Portanto, tendo em vista os debates levantados pelos autores descritos e as propostas 

apresentadas, inclusive nas instâncias legislativas, imprescindível o desenvolvimento, 

promoção e ensino de conhecimentos de direito logo no Ensino Médio (admite-se o estudo de 

temas desde o Ensino Fundamental) no sentido de possibilitar ao ser humano acesso a esses 

conhecimentos, além de efetiva formação cidadã e maior participação na sociedade. 

 

2.3 Tecnologias Digitais no Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

O avanço tecnológico é fenômeno evidente e presente nos diversos espaços de ação 

humana e a educação, nesse passo, também incorporou e sofreu influências do uso das 

chamadas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), que por volta do século XX 

passou a ser denominada de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs). 

Envolto na chamada “Era Digital”, o processo de ensino-aprendizagem apresenta-se com novas 

conformações que se apropriam das ferramentas, ou mesmo ideias, advindas da expansão do 

uso das tecnologias. Tapscott (2010), inclusive, comenta a transformação existente no próprio 

modelo pedagógico, passando de uma abordagem que se centrava no docente para outra mais 

colaborativa que foca o discente. 

As mudanças tecnológicas afetam, assim, a economia, a política, o lazer, o esporte, 

as relações sociais e devem ser encaradas, também, como móveis para significativas evoluções 
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no processo educativo, de modo que o avanço tecnológico esteja coligado ao avanço social por 

meio de sua colaboração. Faz-se necessário, portanto, compreender as perspectivas ou 

benefícios que as tecnologias digitais oferecem no sentido de contribuir na construção do 

conhecimento em quaisquer esferas da vida. 

A interação com a tecnologia revela-se, atualmente, como algo quase que inato, ou 

seja, as crianças nascem dispondo de habilidades, conhecimentos e manejo das ferramentas 

digitais com destreza peculiar, o que torna o contato com elas algo rotineiro e incorporado à 

sua vida. A partir dessa percepção, é imperioso e valioso por parte dos educadores a assimilação 

de como tais ferramentas auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, quebrando barreiras, 

capacitando e adaptando sua prática docente nesse sentido. 

Congregar as tecnologias digitais ao processo de ensino e aprendizagem, então, 

deve objetivar a socialização dos conhecimentos historicamente construídos no sentido de 

inovação, criticidade e reflexão. 

Moran (2013, p.13) comenta outros fatores para uma educação inovadora: 

 

Uma educação inovadora se apoia em um conjunto de propostas com alguns grandes 

eixos que lhe servem de guia e de base: o conhecimento integrador e inovador; o 

desenvolvimento da autoestima e do autoconhecimento (valorização de todos); a 

formação de alunos empreendedores (criativos, com iniciativa) e a construção de 

alunos cidadãos (com valores individuais e sociais). 

 

Lévy (1993, p.8) expõe a necessidade de tempo para incorporação das tecnologias 

na escola, visto que existem óbices que devem ser enfrentados e superados, afinal, seria 

mudança brusca de prática culturalmente estabelecida: 

 

[…] é certo que a escola é uma instituição que há cinco mil anos se baseia no falar/ditar 

do mestre, na escrita manuscrita do aluno e, há quatro séculos, em um uso moderado 

da impressão. Uma verdadeira integração da informática (como do áudiovisual) 

supõe, portanto, o abandono de um hábito antropológico mais que milenar, o que não 

pode ser feito em alguns anos. 

 

Portanto, há de se refletir, ainda, sobre como o docente pode integrar as tecnologias 

em sua prática. Requer, para tanto, conscientização, planejamento e capacitação de todos os 

partícipes no processo educacional com vistas a tornar significativa e efetiva o uso das TDICs 

no processo. 

Nesse sentido, Portes (2017, p.40) alerta para as necessidades e desafios no 

processo de introdução e manejo no uso da TDICs: 
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Tal fato, leva assim, professores atuais, como já dito, os que tem consciência de todo 

esse contexto e buscam seus próprios aprimoramento profissional, a entenderem que 

precisam compreender essas diferenças entre o aluno de um passado não remoto, mas 

ainda assim diferente do presente, e o aluno que o assiste hoje em suas aulas, pois 

apenas pedir para que os estudantes pesquisem algo, não garante nem ao menos que a 

leitura sobre o assunto será feita, visto que vários desses alunos apenas irão buscar as 

primeiras páginas que aparecem no Google, ou seja, na Wikipédia2, sem nenhum 

posterior reflexo. 

 

Silva (2011, p.95), por sua vez, elenca algumas estratégias por parte dos docentes 

para manejo das TDICs em sala de aula: 

 

• Oferecer múltiplas informações (em imagens, sons, textos etc.), utilizando ou não 

tecnologias digitais, mas sabendo que estas, utilizadas de modo interativo, 

potencializam consideravelmente ações que resultam em conhecimento. 

• Ensejar (oferecer ocasião de...) e urdir (dispor entrelaçados os fios da teia, enredar) 

múltiplos percursos para conexões com o que os alunos possam contar no ato de 

manipular as informações e percorrer percursos arquitetados. 

• Estimular os alunos a contribuir com novas informações e a criar e oferecer mais e 

melhores percursos, participando como coautores do processo.  

 

A compreensão de que novas práticas pedagógicas precisam ser inseridas para 

acompanhar a evolução social é passo essencial. Sua adequada inserção pode estimular o 

discente, atrair sua atenção em todo processo, propiciar maior participação, criatividade, 

engajamento e protagonismo. A escola deve atuar na direção de ir além das formas tradicionais 

de ensino, buscando cada vez mais a construção do conhecimento em vez da simples 

transmissão dele. 

A articulação com o currículo, logo, é requisito indispensável e requer 

competências por parte dos docentes, conforme Leite (2011), com o domínio técnico, 

pedagógico e crítico da tecnologia, tornando a escola espaço colaborativo, interativo e crítico 

para atender as novas demandas dos discentes. 

A colaboração, por sinal, é concepção que deve ser exaltada pelo emprego das 

TDICs, visto sua capacidade de interação e socialização dos conteúdos disponibilizados aos 

usuários. Portes (2017, p.43) novamente frisa tal aspecto: 

 

A disseminação desses produtos, que só tem sentido se houver realmente acesso de 

todos, ou pelo menos grande parte da humanidade, possibilita que seus usuários e 

consequentemente estudantes, não importa a idade, produzam conteúdo e o socialize 

graças as facilidades dessa rede formada entre os equipamentos do mundo todo. 

Mesmo para os que não se sentem confortáveis em produzir qualquer tipo de conteúdo 

e o disponibilizar via rede de computadores, podem interagir com simples 

comentários em notícias veiculadas pelas páginas da Web e já conta como de grande 

valor tais contribuições. 
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Não obstante, o direcionamento correto no tocante ao uso pedagógico das 

tecnologias digitais é fundamental para impedir, por exemplo, sua banalização ou uso apenas 

por diversão. Sato (2015, p.16) reforça essa precaução: 

 

Este é um dos desafios colocados à educação. Diante das diversas funções de uso, as 

TDIC apresentam um vasto número de aplicativos e programas que podem ser 

instalados nos computadores ou nos aparelhos móveis, oferecem também grande 

circulação de informações, porém, quando não direcionadas para o uso pedagógico 

ou não abordadas por atividades planejadas elas podem ser utilizadas de modo 

banalizado. 

 

Oportuno mencionar também a necessidade da união de forças entre os diversos 

atores como as instituições de ensino e poder público para mitigar os empecilhos que dificultam 

o acesso e uso adequado das TDICs e elaborar estratégias de inclusão digital dos discentes 

(RIBEIRO et al., 2020, p.1937). 

No cenário atual, o uso dos recursos ou ferramentas tecnológicas integra grande 

parcela do tempo das pessoas, o que provoca mudanças nos hábitos, no ambiente de trabalho, 

na forma como agimos, pensamos e nos comunicamos. Destarte, dentre as ferramentas digitais 

mais utilizadas, o aplicativo para dispositivo móvel figura como atributo essencial nesse 

contexto. 

A popularização das tecnologias móveis trouxe uma gama de possibilidades de uso 

das ferramentas ali disponíveis. A definição de tecnologias móveis, como smartphones, 

notebooks, tablets, pode ser extraída das Diretrizes de Políticas para aprendizagem móvel da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Tal 

documento traz o conceito de tecnologias móveis de maneira abrangente como:  

 

[...] digitais facilmente portáteis, de propriedade e controle de um indivíduo e não de 

uma instituição, com capacidade de acesso à internet e aspectos multimídia, e podem 

facilitar um grande número de tarefas, particularmente aquelas relacionadas à 

comunicação (UNESCO, 2014, p.8). 

 

A propósito, o uso das tecnologias móveis não só no ambiente escolar, mas em 

todas as áreas, deve se dar de maneira planejada e racional, necessitando, portanto de reflexões 

sérias e engajadas nas necessidades específicas de cada contexto. 

Nesse passo, as tecnologias móveis estão insertas em um ambiente mais amplo 

chamado aprendizagem móvel, que, consoante a UNESCO (2014, p.8), está caracterizada como 

sendo: 
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A aprendizagem móvel envolve o uso de tecnologias móveis, isoladamente ou em 

combinação com outras tecnologias de informação e comunicação (TIC), a fim de 

permitir a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. A aprendizagem pode 

ocorrer de várias formas: as pessoas podem usar aparelhos móveis para acessar 

recursos educacionais, conectar-se a outras pessoas ou criar conteúdos, dentro ou fora 

da sala de aula. A aprendizagem móvel também abrange esforços em apoio a metas 

educacionais amplas, como a administração eficaz de sistemas escolares e a melhor 

comunicação entre escolas e famílias. 

 

Portanto, o uso das tecnologias móveis é uma realidade concreta e se revela, cada 

vez mais, importante ferramenta para difundir, compartilhar, disseminar, construir 

conhecimentos e, consequentemente, auxilia sobremaneira o processo educacional. 

A onipresença das TDICs é tão patente que, a título exemplificativo, de acordo com 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (2019), em 2019 já havia telefone móvel celular em 94% 

dos domicílios do Brasil e, em 2018, estava em 93,2%. A utilização da internet também seguiu 

em evolução, sendo que em 2019 era utilizada em 82,7% dos domicílios, um aumento de 3,6 

pontos percentuais em relação a 2018. Vide as Figuras 13 e 14: 

 

Figura 13: Domicílios com telefone fixo convencional e com telefone móvel celular (%) 

 
Fonte: IBGE (2020). 
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Figura 14: Domicílios em que havia utilização da Internet, por situação do domicílio (%) 

 
Fonte: IBGE (2020). 

 

Constata-se, outrossim, que o telefone móvel celular é o aparelho mais utilizado por 

estudantes para acesso à Internet nos domicílios, aproximando-se quase da totalidade, conforme 

Figura 15: 

 

Figura 15: Equipamento utilizado por estudantes para acessar a Internet (%) 

 

Fonte: IBGE (2020). 
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Nota-se, como já comentado, a maciça presença das tecnologias digitais no 

cotidiano das pessoas, de tal sorte que o proveito desses instrumentos no ambiente educacional 

emerge como mais um subsídio para aprimoramento do processo ensino-aprendizagem. 

Portanto, evidente as muitas possibilidades e benefícios da exploração das TDICs 

no processo de ensino e aprendizagem e o aplicativo para dispositivos móveis, dentro dessa 

perspectiva, revela-se ferramenta ou alternativa promissora e eficaz para o desenvolvimento de 

uma prática pedagógica significativa e de importante proveito aos discentes. 

Assim, pelo conjunto de benefícios acima elencados e por se tratar de um Mestrado 

Profissional que exige a elaboração e aplicação de um Produto Educacional com a finalidade 

de melhorias no ensino, foi confeccionado um Aplicativo Educacional com temáticas jurídicas 

presentes e frequentes nas rotinas dos discentes de Ensino Médio Integrado e, indo além, temas 

relevantes para uma formação cidadã. Ele foi aplicado por meio de encontros on-line aos 

discentes da turma do Ensino Médio Integrado em Segurança do Trabalho no Campus Monte 

Castelo do IFMA, público-alvo e local da pesquisa, respectivamente. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Com vistas a atingir os objetivos propostos, a presente pesquisa utilizou de 

investigação sobre os cursos de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e Tecnológica 

no campus Monte Castelo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

- IFMA, com levantamento acerca da existência ou inexistência de disciplinas jurídicas nos 

mesmos, além da pesquisa acerca de projetos, programas ou práticas congêneres que foram e 

são implementadas no Brasil, a fim de organizar e elencar considerável quantidade de conteúdos 

jurídicos relevantes para os fins da pesquisa, que culminou com a consequente elaboração de 

Produto Educacional. 

Nesse contexto, o investigador adquire papel essencial na compreensão não 

somente de “como as coisas são”, mas por que estão, que outros fenômenos interferem nelas, 

quais relações lhe alicerçam, enfim, necessário um olhar que leve em consideração as múltiplas 

perspectivas do fenômeno estudado. Ghedin e Franco (2011, p.74) revelam as implicações do 

olhar investigativo na pesquisa:  

 

Ver não é apenas perceber o objeto, mas fundamentalmente interpretá-lo. O universo 

da percepção é um feixe de interpretação. Essa dialética entre perceber e interpretar é 

que potencializa o pensamento. A linguagem, a criatividade e a inteligência humana, 

lançando a pessoa na direção do conhecimento e facultando-lhe a permanência no 

conhecido como forma de iluminação daquilo que não podia ser visto. 

 

Como consequência, o ato de pesquisar, ao pesquisar, relê a realidade e produz 

conhecimento: 

 

O pesquisador reatualiza o mundo no objeto que investiga. A investigação é uma 

forma de ação que procura tornar visível o invisível, fazendo perceber o que não se 

percebe e ver o que normalmente não se vê. Esse exercício de desvelamento do mundo 

é o que permite o avanço no processo de humanização por meio do conhecimento 

sistemático e assistemático. (GHEDIN; FRANCO, 2011, p.78). 

 

A ciência contemporânea, assim, deve assumir um compromisso social e reflexivo, 

indo além da mera descrição do objeto, mas investigando toda totalidade na qual ele está 

inserido, as contradições, as causalidades, admitir os subjetivismos existentes e a criticidade 

como princípio. Ghedin e Franco (2011, p.48) mais uma vez corroboram isto: 
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Para absorver a contradição, inerente ao processo de conhecimento, será necessário 

admitir a lógica dialética como elemento constitutivo do método científico, de sorte 

que se permita a apreensão de toda manifestação da realidade, e então não apenas 

acolher a contradição, mas criar meios de dialogar com ela, utilizando-a, 

compreendendo-a e aplicando-a. 

 

É com base nestes pressupostos que a presente pesquisa foi desenvolvida. Além 

disso, essa pesquisa também pode ser classificada, conforme Vergara (2007), quanto aos fins 

em explicativa e intervencionista; e quanto aos meios em bibliográfica. 

A abordagem utilizada é de caráter qualitativa, com vistas a compreender a partir 

da interpretação dos dados a importância da inserção de certos conhecimentos jurídicos no 

Ensino Médio Integrado e suas implicações nas diversas áreas de ação humana. A análise dos 

dados e informações, nessa abordagem, em suas diversas perspectivas possibilitou mensurar a 

contribuição do ensino jurídico ao público alvo da pesquisa. Minayo (2009) corrobora que a 

pesquisa qualitativa responde às demandas bem particulares atinentes ao universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, os quais não 

podem somente ser quantificados, mas analisados de maneira profunda para compreender, 

como mencionado, as particularidades do fenômeno estudado. 

A linha epistemológica será o Materialismo Histórico-Dialético, no sentido de 

analisar a totalidade do contexto no qual o Ensino Médio Integrado e o conhecimento jurídico 

estão inseridos aos discentes, em suas variadas perspectivas, suas conexões, causalidades, 

contradições, objetivando uma transformação social. 

Franco, Carmo e Medeiros (2013, p.96) frisam este aspecto: 

 

Dessa forma, na medida em que o indivíduo estabelece uma pesquisa qualitativa 

dialética das políticas educacionais, estabelecerá uma crítica que, inevitavelmente, 

apresentará pontos promotores e propagadores de uma necessária transformação no 

cenário social. 

 

A postura dialética é, pois, primordial para o desenvolvimento da pesquisa por tal 

viés, ao adotar uma visão histórica, dinâmica e contraditória da realidade. O olhar crítico deve 

nortear do percurso da investigação no intuito de compreender da realidade em movimento para 

captar as nuances que a caracterizam. Frigotto (1989, p. 81) realça esse aspecto da dialética: 

 

No processo dialético de conhecimento da realidade, o que importa fundamentalmente 

não é a crítica pela crítica, o conhecimento pelo conhecimento, mas a crítica e o 

conhecimento crítico para uma prática que altere e transforme a realidade anterior no 

plano do conhecimento e no plano histórico-social. [...] A reflexão teórica sobre a 

realidade não é uma reflexão diletante, mas uma reflexão em função da ação para 

transformar. 
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Além disso, consoante Roteiro de Pesquisa infracitado, primeiramente foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica e levantamento documental com o intuito de organizar as ações já 

propostas ou implementadas sobre a aludida temática e avaliar a existência de disciplinas 

jurídicas (se sim, quais os tipos) nas turmas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 

e Tecnológica no campus Monte Castelo do IFMA, o que, no decorrer do processo, possibilitou 

o elenco dos conteúdos integrantes do Produto Educacional destinado ao público alvo. 

Nessa esteira, como Produto Educacional, foi desenvolvido aplicativo educacional, 

intitulado MedioJus, contendo temáticas jurídicas básicas e presentes nas rotinas dos discentes 

de Ensino Médio Integrado e, indo além, temas relevantes para uma formação cidadã. Foi 

aplicado por meio de reunião on-line pela plataforma Google Meet aos discentes da Turma de 

Ensino Médio Integrado de Segurança do Trabalho no Campus Monte Castelo do IFMA, 

público-alvo e local da pesquisa, respectivamente. 

Para coleta de dados, questionário com perguntas fechadas e abertas foi elaborado 

para diagnóstico prévio e avaliação do contato dos discentes com temas de Direito. Tal coleta 

de dados foi realizada após o devido preenchimento dos termos cabíveis. Posteriormente, foi 

respondido questionário para mensurar e avaliar a contribuição do Produto Educacional 

proposto e da exposição como um todo. 

Importante salientar, outrossim, que todo o trabalho foi minuciosamente 

acompanhado em todas suas etapas pelo pesquisador e seus orientadores, desde a escolha da 

temática e público-alvo, passando pela aplicação do Produto Educacional, até a análise e 

discussão dos dados coletados. 

Nesse contexto, consoante diretrizes esculpidas na Resolução CNS nº 466/12 

(BRASIL, 2012), foram respeitadas e garantida a plena liberdade ao participante da pesquisa, 

de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização alguma, e garantida também a manutenção do sigilo e da privacidade dos 

participantes da pesquisa durante todas as fases da pesquisa. 

Portanto, com base na investigação proposta e literatura concernente à temática 

analisada, pode-se compreender o contexto da mesma e propor uma intervenção na forma de 

Produto Educacional. Assim, pretendeu-se tornar exequível os objetivos do presente trabalho, 

quais sejam, desenvolver aplicativo educacional contendo conteúdos jurídicos para os discentes 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, campus Monte 

Castelo, da modalidade Ensino Médio Integrado, e compreender a necessidade de implantação 
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de conhecimentos básicos de Direito no Ensino Médio Integrado como forma de promover ao 

ser humano uma participação ativa da sociedade ao pleitear seus direitos e reconhecer deveres, 

além de proporcionar a construção de um pensamento crítico e exercício mais efetivo da 

cidadania.   

 

3.2 Lócus e Participantes da Pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida com discentes da turma de Segurança do Trabalho 

Integrado ao Ensino Médio no Campus Monte Castelo do IFMA, público-alvo e local da 

pesquisa, respectivamente. 

 

3.3 Aspectos Éticos 

 

Em atenção às determinações contidas nas Resoluções do Conselho Nacional de 

Saúde nº 466/12 (BRASIL, 2012) e 510/2016 (BRASIL, 2016b), a presente pesquisa foi 

submetida à avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa pela Plataforma Brasil, sendo aprovado 

em 08 de outubro de 2019 pelo Parecer Consubstanciado nº 3.627.265 emitido pelo Comitê de 

Ética de Pesquisa do Instituto Florence de Ensino Superior, conforme Anexo A. 

Impede mencionar que a identidade dos participantes e informações particulares 

foram e serão mantidas em sigilo e não serão mencionadas em nenhum momento da pesquisa, 

apenas os pontos de vistas abordados nos questionários, os quais somente o pesquisador terá 

acesso. Dessa forma, serão asseguradas a privacidade, a proteção da imagem e a não utilização 

das informações em prejuízo dos discentes, docentes e gestores envolvidos.  

Os participantes foram informados que são livres para responder apenas às questões 

que entenderem pertinentes. Foi garantida, portanto, a liberdade aos participantes para atuarem 

na pesquisa ou para se recusarem a participar ou mesmo retirarem seu consentimento, a 

qualquer momento da pesquisa, não havendo nenhum prejuízo por essa decisão. 

A participação na presente pesquisa com os discentes foi realizada após a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICES A E B) e do Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido – TALE (APÊNDICE C), apropriado aos menores de idade, 

de acordo com as Resoluções nº 466/12 (BRASIL, 2012) e 510/2016 (BRASIL, 2016b), do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), em vigor em todo território nacional. As assinaturas dos 

termos mencionados garantem que as informações serão de caráter sigiloso e que somente 
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foram utilizadas na análise desta pesquisa, protegendo assim a identidade dos participantes e 

zelando pelo bem-estar dos mesmos diante do estudo a ser feito. 

 

3.4 Análise dos Riscos e Benefícios 

 

A respeito dos benefícios desta pesquisa, destaca-se a possiblidade dos discentes 

que participaram dela adquirirem conhecimentos úteis em vários momentos e áreas de atuações, 

inclusive em suas atividades cotidianas. O propósito do trabalho, ainda que aplicado a um grupo 

restrito de estudantes do Ensino Médio Integrado do IFMA Monte Castelo, revela uma carência 

e uma consequente proposição no sentido de demonstrar que conhecimentos básicos de direito 

no Ensino Médio promovem ao discente uma formação mais crítica, participativa e cidadã na 

sociedade, pleiteando direitos e reconhecendo deveres. 

No intuito de formar cidadãos de forma inteira, em suas múltiplas dimensões, 

incentivando o pleno desenvolvimento de suas potencialidades, esta pesquisa se coaduna com 

as pretensões do Programa ProfEPT- Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica e do próprio IFMA, visto que analisa o potencial de inserção de conhecimentos 

jurídicos básicos dentro do Ensino Médio Integrado, relacionando-o com processos educativos 

relativos ao mundo do trabalho, numa perspectiva integradora e transformadora. 

Conforme a Resolução CNS nº 466/12, “toda pesquisa com seres humanos envolve 

risco em tipos e gradações variados” (BRASIL, 2012), de modo que, em relação aos riscos, esta 

pesquisa apresenta baixa probabilidade da ocorrência de dano aos participantes, seja nas 

dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual.  

Outrossim, importante salientar que as diretrizes presentes na Resolução CNS nº 

510/2016 serão seguidas como forma de garantir a proteção do participante em quaisquer de 

suas dimensões. Nesse sentido, o artigo 19 da referida resolução prevê que o pesquisador deve 

atentar “aos riscos que a pesquisa possa acarretar aos participantes em decorrência dos seus 

procedimentos, devendo para tanto serem adotadas medidas de precaução e proteção, a fim de 

evitar dano ou atenuar seus efeitos” (BRASIL, 2016b). 

Eventualmente, as perguntas do questionário podem gerar desconforto, no entanto, 

o objetivo foi evidenciar ou elucidar temas jurídicos frequentes e aplicáveis à vida dos 

estudantes, de forma a não causar constrangimentos. Outros riscos não são previsíveis. 
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3.5 Roteiro da pesquisa para desenvolvimento do Produto Educacional 

 

Minayo (2009, p.46) expõe a importância da adequada formulação da metodologia: 

 

A definição da metodologia requer dedicação e cuidado do pesquisador. Mais que 

uma descrição formal dos métodos e técnicas a serem utilizados, indica as conexões 

e a leitura operacional que o pesquisador fez do quadro teórico e de seus objetivos de 

estudo. Espera-se que para cada objetivo descrito sejam apresentados métodos e 

técnicas correspondentes e adequados. 

 

Assim, os procedimentos metodológicos empregados pesquisa foram descritos no 

Roteiro de Pesquisa apresentado no Quadro 1, com cada etapa do trabalho delimitada com suas 

respectivas atividades executadas e, por fim, obtenção do Produto como resultado esperado. 

 

Quadro 1: Roteiro de Pesquisa 

                                                   

ETAPA ATIVIDADES        

 

RESULTADO 

 

 

 

 

 

Coleta de Dados e Diagnóstica 
 

1. Identificação dos 

participantes e lócus da 

pesquisa; 

2. Práticas similares e temas 

abordados; 

3. Aplicação de Questionário. 

 Diretrizes para 

fundamentação e 

desenvolvimento do 

Aplicativo Educacional 

 

 

 

 

Desenvolvimento do Produto 

Educacional 

1. Layout do Aplicativo; 

2. Procedimentos 

Computacionais de 

Programação; 

3. Disponibilização para 

download. 

 Protótipo do Aplicativo 

Educacional 

 

 

 

 

 

 

Aplicação do Produto 

Educacional ou Interventiva 

1. Apresentação e manejo do 

aplicativo educacional pelos 

discentes; 

2. Feedback dos discentes 

sobre o aplicativo educacional. 

 Dados para agregar à 

versão final  

 

 

 

 

Análise dos Resultados 

1. Interpretação de dados; 

2. Versão Final do Aplicativo 

Educacional. 

 MedioJus 

 

Fonte: Autor (2021). 

A 

B 

C 

D 



64 

 

 

3.5.1 Etapa A: Coleta de Dados e Diagnóstica 

 

Etapa A relacionou-se ao processo de coleta de dados da investigação bem como 

fase diagnóstica, com o levantamento das informações imprescindíveis para atingir os 

resultados esperados, através das atividades a seguir: 

Atividade 1 – “Identificação dos participantes e lócus da pesquisa” apontou os 

discentes matriculados no Ensino Médio Integrado do IFMA, campus Monte Castelo, que 

participaram da mesma. 

Atividade 2 – “Práticas similares e temas abordados” refere-se à compilação de 

outras ações ou ideias já implementadas que abordam o conhecimento jurídico para discentes 

do Ensino Médio, com o consequente filtro dos conteúdos ou temas explanados. 

Atividade 3 – “Aplicação de Questionário” concerne à elaboração e aplicação de 

questionário para os discentes como diagnóstico prévio e contribuição para seleção dos temas 

que comporão o Aplicativo. 

Tais atividades tiveram como Resultado – “Diretrizes para fundamentação e 

desenvolvimento do Aplicativo Educacional”, que fundamentou a escolha dos conteúdos 

insertos no Aplicativo Educacional direcionados aos discentes. 

 

3.5.2 Etapa B: Desenvolvimento do Produto Educacional 

 

A Etapa B diz respeito às ações para construção do Produto Educacional, que foi 

um Aplicativo Educacional, a partir da análise dos dados coletados na etapa anterior. 

Atividade 1 – “Layout do Aplicativo”, Atividade 2 – “Procedimentos 

Computacionais de Programação” e Atividade 3 – “Disponibilização para download” 

descrevem o passo a passo dos procedimentos necessários para a materialização do Aplicativo 

Educacional, incluindo sua configuração visual, linguagem de programação e inserção na 

plataforma que ficará disponível para baixar e, por conseguinte, acessar. 

O Resultado obtido nessa Etapa, intitulado “Protótipo do Aplicativo Educacional”, 

referiu-se a uma versão inicial do aplicativo que foi aplicado aos discentes como teste para 

discussão e posterior aprimoramento.  
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3.5.3 Etapa C: Aplicação do Produto Educacional ou Interventiva 

 

A Etapa C foi desenvolvida para que o Protótipo do Aplicativo Educacional fosse 

aplicado, explanado e criticado com vistas à sua versão final, que foi otimizada, em relação ao 

conteúdo, pela contribuição dos discentes sobre temáticas que poderiam constar e, em relação 

ao layout e à programação, algum problema com o aplicativo que foi corrigido. 

A Atividade 1 – “Apresentação e manejo do aplicativo educacional pelos discentes” 

se materializou na explanação, discussões e debates dos temas constantes no aplicativo e 

manuseio do mesmo. 

A Atividade 2 – “Feedback dos discentes sobre o aplicativo educacional” foi 

realizada por intermédio de questionário aos discentes, no sentido de mensurar sua contribuição 

no processo de ensino e aprendizagem e possíveis melhorias no mesmo. 

O Resultado gerado pela Etapa C foram os dados necessários para as discussões e 

aprimoramento do aplicativo educacional. 

 

3.5.4 Etapa D: Análise dos Resultados 

 

A Etapa D foi desenvolvida para que as contribuições oriundas dos questionários 

aplicados e da explanação do Protótipo do Aplicativo Educacional fossem examinadas e 

debatidas, além de subsidiar a confecção da Versão Final.  

A Atividade 1 – “Interpretação de dados” referiu-se à análise dos dados coletados 

por questionário sobre a funcionalidade, utilidade e conteúdo do Aplicativo, além das 

discussões acerca da importância de sua temática. 

A Atividade 2 – “Versão Final do Aplicativo Educacional”, foi o aprimoramento 

com os ajustes necessários de programação e conteúdo, a partir das sugestões e críticas. 

A interpretação desses dados provenientes das atividades executadas resultou no 

Produto Educacional em forma de aplicativo intitulado MedioJus. 
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4 COLETA, INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Em abordagem qualitativa, a interpretação de dados e sua análise estão associados 

entre si, com vistas à organização e sentido dos dados coletados para a formação de informações 

(GIL, 2008). Assim, ao analisar as respostas ou posicionamentos que os discentes apresentaram 

nos questionários aplicados, buscar-se-á os aspectos subjetivos neles expostos, de modo a 

auxiliar a formulação tanto Aplicativo Educacional quanto na resolução das questões que 

nortearam esta pesquisa, dentre elas, a maneira de apresentar conteúdos jurídicos aos discentes 

do Ensino Médio Integrado do IFMA e a contribuição para sua formação. 

 

4.1 Questionário aplicado aos discentes do Curso de Segurança do Trabalho Integrado 

 

O processo de coleta de dados, como está descrito no Roteiro de Pesquisa 

supracitado, contempla a aplicação de questionário aos discentes, no sentido de realizar um 

diagnóstico prévio e refletir acerca dos temas abordados no Aplicativo.  

Tal questionário encontra-se no Apêndice D, composto por 13 perguntas, algumas 

abertas e outras fechadas. 

A entrega do questionário foi realizada em conjunto com os termos para 

participação da pesquisa, TCLE (APÊNDICES A e B) e TCLA (APÊNDICE C), sendo todo 

processo realizado por meio de formulários Google Forms, de forma virtual em virtude da 

pandemia causada pelo novo coronavírus. Verificou-se, após o envio, que 13 discentes 

responderam, sendo 11 com o aceite em participar da pesquisa, mas nem todos responderam o 

questionário por completo. Em consonância às diretrizes éticas comentadas, não será realizado 

o registro ou identificação dos discentes nas respostas proferidas em sede do questionário. 

Com o objetivo de avaliar o grau de contato dos discentes do Ensino Médio 

Integrado com conhecimentos de direitos em suas vidas ou de seus familiares, foi questionado, 

como primeira pergunta, se em algum momento necessitou de auxílio jurídico para conseguir 

ou reivindicar algo.  

Conforme Gráfico 1, as respostas demonstraram que 46,2% já necessitaram de 

alguma orientação jurídica para fruição ou para pleitear algum direito que julgou possuir. 

Assim, considerável parcela dos discentes precisou seja de uma informação ou mesmo da 

atuação de um profissional no sentido de requerer alguma pretensão, o que revela a já conhecida 

presença da temática jurídica desde cedo, no caso, no Ensino Médio Integrado.  
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Gráfico 1: Necessidade de auxílio jurídico 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

Além de servir de diagnóstico prévio, o questionário em comento também visava à 

contribuição, por meio das respostas dadas pelos discentes, para seleção de temas ou assuntos 

para compor o Aplicativo. Por isso, relacionada à primeira pergunta, a segunda questão indagou 

em quais situações específicas esse auxílio jurídico foi necessário.  

O Gráfico 2, portanto, traz algumas situações que os discentes ou pessoas 

conhecidas já vivenciaram e necessitaram de apoio jurídico. Tais respostas, também, serviram 

para formulação dos assuntos inseridos no Aplicativo. 

 

Gráfico 2: Situações que necessitaram de auxílio jurídico 

 
Fonte: Autor (2021). 
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Novamente, a listagem das ocasiões que os discentes necessitaram de ajuda acerca 

de aspectos jurídicos reforça a presença cotidiana do direito na vida das pessoas. Conhecer, 

mesmo em nível básico, de informações sobre aspectos de direito de família e direito 

previdenciário, como a pensão alimentícia e aposentadoria citados nas respostas, é essencial 

para reivindicação e a fruição desses direitos. Nesse passo, conhecer quais as ferramentas e 

instituições disponíveis e responsáveis para que tais prerrogativas se concretizem ou, ao menos, 

possam ingressar nas instâncias de discussões competentes é, do mesmo modo, fundamental 

para o gozo de eventual direito. 

Por isso, na construção do Aplicativo também foi inserido em algumas temáticas 

contatos úteis ou orientações sobre denúncias diante de ameaça ou agressão a direitos. Por 

exemplo, foi inserido no MedioJus informações sobre o Ligue 180, canal destinado ao 

atendimento de mulheres que estejam sofrendo violência, com o encaminhamento aos órgãos 

competentes, para rede de atendimento e acolhimento. 

Nesse passo, com o objetivo de identificar a familiaridade ou o contato que os 

discentes já tinham com temas jurídicos, além da detecção de tópicos para serem inclusos no 

MedioJus, foi realizado o questionamento sobre a necessidade do conhecimento de alguma lei 

em situações do dia a dia. Os Gráficos 3 e 4 mostram os resultados e as situações concretas 

relatadas pelos discentes: 

 

Gráfico 3: Necessidade do conhecimento de leis 

 
Fonte: Autor (2021). 
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Gráfico 4: Situações que necessitaram do conhecimento de leis 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

Percebe-se que 53,8% afirmaram precisar o conhecimento de alguma legislação em 

seu cotidiano e em diversos âmbitos, como na família, processos de compra e venda, na escola. 

Assim, insta mencionar que não somente em fatos específicos de aplicação direta de previsões 

legais foi mencionado, mas o debate na família e na escola foi lembrado como momento 

relevante para o estudo de Direito. O reconhecimento de direitos e deveres também se revela 

no campo de debates no ambiente familiar, escolar, profissional, nos grupos de discussões ou 

de estudo, enfim, nas diversas áreas de ação humana. Além do mais, o debate argumentativo 

está intimamente relacionado ao mundo jurídico. 

Por outro lado, 46,2% responderam que não necessitaram do conhecimento de 

alguma lei em seu cotidiano, o que sugere a carência do contato, ou o desconhecimento de seu 

uso ou sua tácita utilização de certa parte dos discentes em relação a diplomas legais. 

Importante, assim, pontuar que a desinformação é empecilho para a efetividade de direitos e 

para uma formação mais crítica. Sua ciência, por consequência, contribui para construção de 

cidadãos mais ativos e comprometidos na luta de suas prerrogativas. 

As duas próximas perguntas buscam indagar aos participantes se já deixaram de 

usufruir de algum direito por desconhecimento e qual situação. As respostas podem ser 

observadas nos Gráficos 5 e 6 a seguir: 
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Gráfico 5: Prejuízo pelo desconhecimento de direitos 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

Gráfico 6: Situações apontadas que o desconhecimento da lei impediu gozar de direitos

 
Fonte: Autor (2021). 

 

Pelos Gráficos 5 e 6 acima, 53,8% dos discentes responderam afirmativamente no 

sentido de se sentirem lesados ou prejudicados em usufruir de algum direito pelo fato de 

desconhecer o mesmo.  
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O fato de afirmarem que não usufruíram de determinado direito pode estar 

relacionado à procura ou busca posterior de confirmação se de fato o possuíam, revelando 

novamente que a aquisição de conhecimento jurídico de maneira precoce pode contribuir para 

efetividade de normas jurídicas. 

Dentre as respostas dadas, figura que “Por não ter condições de contratar um 

advogado para defender uma causa, perdi.” Essa afirmação mostra a necessária democratização 

do acesso à justiça, que poderia ser alcançada pela procura dos serviços oferecidos pela 

Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, consoante o artigo 

134 da Constituição Federal: 

 

Art.134.  A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais 

e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 

do art. 5º desta Constituição Federal.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

80, de 2014) (BRASIL,1988). 

 

Dessa forma, o desconhecimento acerca do papel dessa relevante instituição, ao 

garantir assistência integral e gratuita àqueles que não podem custeá-la, custa o gozo de 

potenciais e consagrados direitos, principalmente aos mais necessitados. Além disso, algumas 

situações podem ser resolvidas em âmbito administrativo, sem a necessidade de ingresso 

judicial, mas, ainda assim, a ciência que possui direito e que foi violado é premissa 

indispensável para a fruição em quaisquer níveis.  

A resposta “Pois meu irmão passou por uma situação constrangedora ao tentar 

adquirir um produto e alegarem que o nome está no SPC14, sendo que já havia ocorrido a 

liberação meses antes.” traz a possibilidade de reivindicação da prerrogativa de exclusão do 

nome de devedor dos serviços de proteção de crédito em 5 dias úteis pelo seu pagamento, 

sob pena do fornecedor incorrer na obrigação de arcar com danos morais. 

Essas indagações realizadas aos discentes revelam que ainda é notório o 

desconhecimento de aspectos básicos contidos em normas jurídicas. O acesso e a disseminação, 

inclusive no ambiente escolar, de noções de Direito permitem, sobretudo, exercer do papel de 

cidadãos com mais lucidez, compreensão e luta pelos direitos objetivando efetividade da justiça. 

                                                 
14 Serviço de Proteção ao Crédito. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art1
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As perguntas seguintes do questionário mencionam, conforme Gráficos 7, 8, 9, 10, 

11, 12 e 13, alguns conhecimentos pontuais sobre temas ou questões presentes no dia a dia da 

maioria das pessoas, incluindo os discentes de Ensino Médio Integrado: 

 

Gráfico 7: Pergunta sobre o prazo para trocas na internet 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

Gráfico 8: Pergunta sobre o prazo de trocas em lojas físicas 

 
Fonte: Autor (2021). 
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Gráfico 9: Pergunta sobre direitos trabalhistas 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

Gráfico 10: Pergunta acerca da Lei Maria da Penha 

 
Fonte: Autor (2021). 
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Gráfico 11: Questionamento sobre tempo de contribuição para a previdência social 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

Gráfico 12: Questionamento da diferença entre união estável e casamento 

 
Fonte: Autor (2021). 

 



75 

 

 

Gráfico 13: Necessidade de conhecimento jurídico no Ensino Médio Integrado segundo 

os discentes 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

Todas essas indagações referem-se a temas relativamente comuns ou constantes na 

rotina das pessoas, incluindo os discentes do Ensino Médio Integrado. O Gráfico 7 questiona 

acerca do conhecimento do prazo para trocas de produtos pela Internet, sendo que 53,8% 

afirmaram que não sabem tal prazo. Ante a incontestável familiaridade e o constante manejo 

dos discentes no ambiente virtual, realizando transações nesse ambiente, figura como essencial 

o conhecimento a respeito da previsão do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor –CDC, 

Lei nº 8.078/1990: 

 

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua 

assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação 

de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, 

especialmente por telefone ou a domicílio (BRASIL, 1990b). 

 

Portanto, o consumidor tem o direito de desistir da compra realizada de maneira 

não presencial no prazo de 7 dias, contados do recebimento do produto ou prestação do serviço. 

É o chamado direito de arrependimento do CDC. Essa informação deveria ser percebida e 

praticada por todos como forma de fazer valer a previsão legal. 

Da mesma forma, a noção do prazo ou as condições de trocas de produtos em lojas 

físicas deveria fazer parte da rotina da população e, estando inseridos também como 
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considerável parcela consumidora, os discentes de Ensino Médio necessitariam dessa 

informação. Observa-se no Gráfico 8 que ainda 15,4% nos discentes não sabem o 

funcionamento de trocas em lojas físicas. 

Os Gráficos 9, 10 e 12 mostraram percentual alto de conhecimento sobre legislação 

trabalhistas, Lei Maria da Penha e a diferença entre união estável e casamento. Mostra, 

outrossim, que temáticas em voga e noticiadas de forma contínua nos veículos de comunicação 

contribui sobremaneira para a apreensão de seus aspectos importantes. A inserção de conteúdos 

de Direito já no Ensino Médio juntamente com a divulgação pelos veículos de massa seria 

excelente combinação com vistas à aquisição de saberes relevantes para uma formação mais 

crítica e participativa, pleiteando direitos e reconhecendo deveres. 

Já o Gráfico 11 revela que 46,2% dos discentes não entendem o que seria tempo de 

contribuição para a previdência social, ao passo que 53,8% afirmam que sabem. Tópicos 

previdenciários podem estabelecer melhores planejamentos a longo prazo ao organizar eventual 

benefício previdenciário, além de fomentar o interesse por questões sempre presentes no 

cenário político.  

Por fim, a última questão exposta no Gráfico 13 abordou a percepção dos discentes 

acerca da importância de conhecimentos de Direito no Ensino Médio. A grande maioria 

(92,3%) respondeu que sim, reconhecendo que a ciência ou conhecimento de seus direitos é 

fundamento para poder exercê-los. A efetividade das normas perpassa primeiramente pela 

própria percepção de existência por parte de seus destinatários. 

Com a aplicação do questionário aos discentes, portanto, encerrou-se a Etapa A no 

Roteiro de Pesquisa, resultando, por meio das atividades desenvolvidas, as diretrizes que 

serviram de fundamento para a escolha dos conteúdos constantes no MedioJus e o seu 

consequente desenvolvimento. 
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5 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Consoante Portaria nº 60 de 20 de março de 2019 da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), constituem objetivos dos cursos de 

mestrado e doutorado profissionais: 

 

I - capacitar profissionais qualificados para práticas avançadas, inovadoras e 

transformadoras dos processos de trabalho, visando atender às demandas so ciais, 

econômicas e organizacionais dos diversos setores da economia; 

II - transferir conhecimento para a sociedade de forma a atender às demandas sociais 

e econômicas, com vistas ao desenvolvimento nacional, regional e local; 

III - contribuir para agregação de conhecimentos de forma a impulsionar o aumento 

da produtividade em empresas, organizações públicas e privadas; 

IV - atentar aos processos e procedimentos de inovação, seja em atividades industriais 

geradoras de produtos, quanto na organização de serviços públicos ou privados; 

V - formar doutor com perfil caracterizado pela autonomia, pela capacidade de 

geração e transferência de tecnologias e conhecimentos inovadores para soluções 

inéditas de problemas de alta complexidade em seu campo de atuação (CAPES, 2019). 

 

Nesse sentido, o Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT traz no seu regulamento como um dos 

objetivos: 

 

Atender à necessidade de formação continuada, numa perspectiva interdisciplinar e 

em nível de mestrado, voltada para profissionais da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica a fim de desenvolverem atividades de ensino, gestão e 

pesquisa relacionados à educação profissional e tecnológica, na perspectiva de 

elaboração de produtos educacionais e materiais técnico-científicos com vistas à 

inovação tecnológica. (BRASIL, 2017). 

 

Logo, a elaboração de Produtos Educacionais adquire importante papel no decorrer 

da pesquisa, especialmente no intuito de intervir na realidade analisada para, por consequência, 

transformá-la. Sua confecção deve se correlacionar com toda metodologia desenvolvida de 

modo a efetivamente integrar teoria e prática com vistas à otimização ou melhoria nos processos 

educativos e gestão em espaços formais ou não-formais. 

Sousa (2011, p.4) define o conceito de Produto Educacional:  

 

O produto educacional é resultado de um processo reflexivo e contextualizado que 

contêm os saberes da experiência dos professores da Educação Básica. Tal produto 

não é mera transposição didática de uma escola para a outra. Muito menos um material 

didático pronto para ser manipulado por professores e estudantes. Pelo contrário, é 

vivo, contem fluência, movimento e nunca está pronto e acabado, porque representa 

a dinâmica das aulas de Matemática vivenciada pelos estudantes. 
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Dessa maneira, a formulação de Produtos Educacionais requer, por parte do 

pesquisador, cuidado e dedicação, haja vista toda a fundamentação insculpida na sua utilização 

e as condições necessárias para sua elaboração, pois evidente a união de conhecimentos 

advindos de diferentes áreas, como educação, ensino, tecnologia da informação, técnicas de 

comunicação, dentre outras. Fundamental considerar, portanto, sua pertinência como 

ferramenta de construção de novos saberes de forma a otimizar o processo ensino-

aprendizagem.  

Kaplún (2003, p.46) reforça tal entendimento de experiência enriquecedora: 

 

A que mais no importa é a que diz que um material educativo não é apenas um objeto 

(texto, multimídia, audiovisual ou qualquer outro) que proporciona informação, mas 

sim, em determinado contexto, algo que facilita o apoio ao desenvolvimento de uma 

experiência de aprendizado, isto é, uma experiência de mudança e enriquecimento em 

algum sentido: conceitual ou perceptivo, axiológico ou afetivo, de habilidades ou 

atitudes etc. 

 

O ProfEPT é um Programa de Mestrado Profissional inserido na Área 46, Área de 

Ensino da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A Área 

de Ensino busca “construir pontes entre conhecimentos acadêmicos gerados na pesquisa em 

educação e ensino para sua aplicação em produtos e processos educativos voltados às demandas 

da sociedade e às necessidades regionais e nacionais” (CAPES, 2019, p.3). 

Nesse passo, como meio de concretizar os objetivos da pesquisa, foi elaborado 

Aplicativo Educacional com temáticas jurídicas presentes na rotina dos discentes de Ensino 

Médio Integrado e, indo além, temas relevantes para uma formação cidadã. Esse aplicativo 

educacional intitulado MedioJus. 

Impende destacar, ainda, que não se pretendeu (nem poderia) exaurir os temas 

jurídicos que poderiam/deveriam ser apresentados aos discentes do Ensino Médio Integrado, 

visto a existência de um vasto leque de possibilidades. Contudo, foi realizado um apanhado de 

questões que emergem no dia a dia dos discentes, por meio, inclusive, de questionário para este 

fim, além de outros temas que auxiliam as pessoas a terem um senso crítico, mais reflexivo e 

que permita um efetivo exercício da cidadania. 

O desenvolvimento do MedioJus necessitou de uma pesquisa bibliográfica a 

respeito da importância e qual seria a contribuição do conhecimento de Direito para discentes 

no Ensino Médio Integrado, além um processo de coleta de dados para a formulação dos 

conteúdos que estariam presentes no Aplicativo Educacional. Para tanto, foram investigadas 
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práticas ou ações já implementas no sentido do ensino de Direito no Ensino Médio e os temas 

por elas abordados. 

Conjuntamente com essa investigação, foi aplicado questionário aos discentes de 

uma turma no Curso de Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio do Campus Monte 

Castelo do IFMA, com finalidade de realizar um diagnóstico prévio e analisar o contato dos 

discentes com situações que envolvem a temática jurídica. 

Foi dessa maneira que os conteúdos iniciais inseridos no aplicativo foram 

escolhidos e surgiu o nome de MedioJus, como referência ao Ensino Médio Integrado pela 

expressão “Medio” e ao Direito por “Jus”. Seu logotipo está exposto na Figura 16: 

 

Figura 16: Logotipo do MedioJus 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

O MedioJus foi desenvolvido com a linguagem de programação JavaScript por meio do 

framework React Native criado pelo Facebook, por oferecer um ambiente ágil para o 

desenvolvimento de aplicações mobile e possibilita ser utilizado em smartphones com sistema 

operacional Android. O Aplicativo Educacional pode ser usado offline, não necessitando estar 

conectado à Internet para acessar o seu conteúdo, o que proporciona a disponibilidade de 

consulta sem restrições. Foi disponibilizado gratuitamente para download na Google Play Store 

ou pelo link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.mediojus. 

Sua configuração apresenta 4 telas que se apresentam conforme os comandos 

selecionados. A 1ª tela ou tela inicial consiste na apresentação do aplicativo que permitirá 

acesso aos demais conteúdos. Ao acessar a 2ª tela, abre o menu principal com os tópicos de 

Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito do Consumidor, Direito Penal, Direito 

Previdenciário, Direito de Família e Outras Legislações. Além dos tópicos, contém também na 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.mediojus
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2ª tela um ícone que expõe os objetivos do Aplicativo juntamente com seus desenvolvedores. 

Clicando em um dos tópicos, é aberta a 3ª tela com os temas pertinentes à respectiva área do 

Direito e, por fim, a 4ª tela exibe o conteúdo do tema escolhido. Em síntese, a estrutura ou 

modelagem básica do Aplicativo Educacional MedioJus pode ser representada conforma o 

Quadro 2: 

 

Quadro 2: Modelo das configurações do MedioJus                                                                                           

1ª Tela 2ª Tela 3ª Tela 4ª Tela 

Logotipo do 

Aplicativo                                  

 

Direito Constitucional 

Temas do tópico 

anterior 

Conteúdos do tema 

escolhido 

Direito do Trabalho 

Direito do Consumidor 

Direito Penal 

Direito Previdenciário 

Direito de Família 

Outras Legislações 

Sobre 

Fonte: Autor (2021). 

 

Após o download, ficará disponível no smartphone o ícone exposto na Figura 17 

para executá-lo e ter acesso ao seu conteúdo: 

 

Figura 17: Ícone de acesso ao MedioJus 

 
Fonte: Autor (2021). 
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Como antes citado, a tela inicial contém uma apresentação do Aplicativo 

Educacional, que pode ser visualizada pela Figura 18: 

 

Figura 18: Tela Inicial do MedioJus 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

Ao clicar no botão vermelho “Acessar”, a 2ª tela (Figura 19) mostra ao usuário os 

tópicos ou áreas de Direito que compõem o Aplicativo, que serão detalhadas na tela posterior. 

 

Figura 19: Menu com tópicos 

 
Fonte: Autor (2021). 
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Ainda nessa 2ª tela, está localizado no canto superior direito um ícone “Sobre”, que 

discorre de maneira sintética sobre os objetivos do Aplicativo Educacional e sua importância 

aos discentes do Ensino Médio Integrado, além de conter a descrição do pesquisador, 

orientação, coorientação, desenvolvedores e colaborador responsáveis pela confecção do 

MedioJus. A Figura 20 apresenta essa tela: 

 

Figura 20: Opção "Sobre" 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

Além disso, a 2ª tela permite acesso aos temas das áreas do Direito disponíveis para 

consulta, dentre as quais: Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito do Consumidor, 

Direito Penal, Direito Previdenciário, Direito de Família e Outras Legislações. Uma vez 

escolhida, ao clicar no ícone correspondente, será aberta mais uma tela, a 3ª, que apresentará 

alguns temas do tópico anterior, selecionadas conforme o decorrer da pesquisa e contribuição 

dos discentes.  

Exemplificativamente, ao clicar no ícone de Direito Constitucional será direcionado 

à tela mostrada na Figura 21: 
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Figura 21: Tópico Direito Constitucional 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

Aberta essa tela, os conteúdos pormenorizados dos temas poderão ser acessados 

clicando em algum deles, além do acesso ao link da legislação. Por exemplo, ao clicar no tema 

“Introdução” do Tópico Direito Constitucional, a 4ª tela aparecerá conforme a Figura 22: 

 

Figura 22: Introdução - Direito Constitucional 

 
Fonte: Autor (2021). 
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No menu principal da 2ª tela, da mesma forma, contém um tópico chamado de 

“Outras Legislações”, que são leis ou normas esparsas por não pertencerem a um código. Dentre 

elas, foram selecionadas a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), Lei 8.069/1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), Lei 13.834/2019 (Lei das Fake News Eleitorais). 

Essas Leis estão na 3ª tela do MedioJus juntamente com os links que direcionam às 

suas publicações oficiais, conforme a Figura 23: 

 

Figura 23: Opção "Outras Legislações" 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

Importante salientar, que o Aplicativo Educacional MedioJus é composto por 

versões que, conforme os usuários vão manejando e expondo sua opinião a respeito dele, vão 

aperfeiçoando e agregando novas temáticas ou mesmo aprimorando sua funcionalidade e 

experiência visual. Nessa perspectiva, o feedback dos discentes que participaram da pesquisa 

foi essencial e valiosa contribuição para a formulação de todos os aspectos que compõem o 

Aplicativo. 
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6 APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL E ANÁLISE DOS 

RESULTADOS 

 

Esta etapa foi realizada por meio da aplicação da versão inicial do Produto 

Educacional com os discentes da Turma de Segurança do Trabalho Integrado ao Ensino Médio 

no Campus Monte Castelo do IFMA. Versão inicial essa que foi concebida por meio da coleta 

de dados da etapa anterior. 

A fase interventiva deu-se com a explanação do Aplicativo MedioJus aos discentes, 

após sua disponibilização para download gratuito na Google Play Store, loja de aplicativos do 

Google para usuários que possuem em seus aparelhos o sistema operacional Android, e também 

por meio do link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.mediojus. 

A reunião ocorreu por videoconferência mediante a ferramenta Google Meet com a 

apresentação do pesquisador, os objetivos da pesquisa, explanação e manejo do Produto 

Educacional MedioJus.  

Como antes descrita no Roteiro de Pesquisa, após a apresentação e discussão foi 

enviado questionário (Apêndice F) por intermédio da ferramenta Google Forms, com perguntas 

abertas e fechadas sobre a temática dialogada e como o referido aplicativo contribuiu para seu 

aprendizado. As respostas ou comentários expostos no questionário serviram de subsídios para 

a problematização e discussão dos resultados do trabalho. 

Além disso, o feedback por parte dos discentes, proveniente da apresentação e 

manejo do Aplicativo Educacional, com sugestões e críticas, possibilitou a otimização do 

mesmo e, consequentemente, a confecção de sua versão final. Nesse sentido, o questionário 

avaliativo foi composto por 6 questões, abertas e fechadas, contendo um espaço para 

considerações e sugestões. Ele pretendeu avaliar se o Aplicativo MedioJus cumpre seu objetivo 

de apresentar alguns tópicos de Direito, sua relevância para efetividade de direitos e fomentar 

a cidadania entre os discentes do Ensino Médio Integrado. Ao todo, 7 discentes responderam o 

questionário. 

A primeira questão indaga aos discentes se o Aplicativo Educacional MedioJus 

cumpriu seu propósito de informar acerca de conhecimento jurídicos importantes aos discentes 

do Ensino Médio Integrado. 

Todos os discentes responderam que sim, revelando uma boa compreensão dos 

conteúdos dispostos e da relevância em suas formações. Assim, as respostas apresentadas 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.mediojus


86 

 

 

mostram consonância entre os resultados alcançados e as finalidades pretendidas pelo 

Aplicativo, conforme Gráfico 14: 

 

Gráfico 14: MedioJus cumpriu os objetivos propostos 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

O questionamento seguinte diz respeito ao conteúdo do Aplicativo MedioJus, 

especialmente à sua compreensão e se satisfaz de maneira geral as expectativas daqueles que o 

manejam. Como anteriormente citado, os conteúdos abordados estão relacionados ao cotidiano 

dos discentes, aos conceitos básicos de importantes temas no mundo jurídico e 

consequentemente na vida social. Uma Educação em direitos é ponte para a promoção de 

valores essenciais para o convívio social e para sua própria efetividade. 

Observando o Gráfico 15, percebe-se que 100% dos discentes responderam que 

sim, corroborando também com os objetivos do Aplicativo de ser objetivo e de fácil leitura: 

 

Gráfico 15: Avaliação do conteúdo do MedioJus 

 
Fonte: Autor (2021). 

100%

1. O Aplicativo Educacional MedioJus cumpriu seu objetivo de 

auxiliar ou informar sobre conhecimentos jurídicos relevantes 

para todos já no Ensino Médio Integrado?

SIM

NÃO

TALVEZ

100%

2. O conteúdo do Aplicativo MedioJus é satisfatório e de boa 

compreensão?

SIM

NÃO

TALVEZ
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Também foi questionado sobre o layout, a formatação e o manuseio do Aplicativo, 

pois a experiência de manejo e a forma como o usuário enxerga o Aplicativo, como a 

localização dos botões, a fonte utilizada nos conteúdos, disposição dos conteúdos, os ícones de 

acesso, são aspectos que devem ser considerados para uma agradável experiência de uso do 

Aplicativo.  

Nesse particular, os resultados (Gráfico 16) foram positivos, tendo 100% dos 

discentes respondido no sentido de agradável e de fácil manejo: 

 

Gráfico 16: Agradabilidade e manejo do MedioJus 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

A quarta pergunta referiu-se às novidades trazidas pelo MedioJus aos discentes, 

com referências jurídicas ou mesmo informações desconhecidas por eles. Somente 1 dos alunos, 

ou seja, 14,29%, respondeu talvez e o restante respondeu afirmativamente que encontrou novas 

informações no Aplicativo. Isso sugere que o MedioJus cumpriu o papel de ferramenta 

pedagógica inovadora que agregou aos discentes novos conhecimentos, conforme Gráfico 17: 

 

 

 

 

 

 

 

100%

3. A apresentação do MedioJus é agradável e de fácil manejo?

SIM

NÃO

TALVEZ
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Gráfico 17: Novas informações no MedioJus 

 
Fonte: Autor (2021). 

 

A pergunta seguinte solicitou aos discentes que apontassem os temas ou 

informações que mais chamaram atenção no MedioJus e o motivo desse destaque. O Quadro 3 

mostra as respostas dos discentes para essa questão: 

 

Quadro 3: Temas que mais chamaram a atenção 

Pergunta Respostas 

 
 

  
 

5. Qual dos temas apresentados lhe chamou 
mais atenção e por quê? 

A do dolo e culpa 

Trabalhista 

Direitos do consumidor 

Direito do Trabalho. Meu curso trabalha com 
o mesmo assunto, e de certa forma chamou 

minha atenção. 

Doto e crime 

Direito do trabalho, porque é muito 
importante dentro da área que estou 

cursando. E é extremamente importante para 
o meu conhecimento. 

Fonte: Autor (2021). 

 

Percebe-se que a maioria dos discentes mostraram interesse por temas relacionados 

ao Direito Trabalhista. Tal atenção pode estar associada ao Curso de Ensino Médio Integrado 

de Segurança do Trabalho frequentado por eles, na medida em que alguns dos conteúdos já 

serem abordados no curso, além de encontrarem ressonância em debates presentes em seu dia 

a dia. 

Outro ponto a ser considerado é a possibilidade de parcela dos discentes já 

trabalharem ou frequentarem estágios, o que tornam os conteúdos existentes e abordados pelo 

Aplicativo MedioJus mais palpáveis e com aplicação mais concreta em sua realidade. 

85,71%

14,29%

4. Você encontrou no MedioJus informações que desconhecia?

SIM

NÃO

TALVEZ
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O conhecimento de direitos trabalhistas nessa fase da Educação Básica 

proporcionaria maior compreensão do ambiente laboral e maior poder reivindicatório para 

tornar efetivas as prerrogativas do empregado no mundo do trabalho. 

Além do Direito Trabalhista, nota-se a citação de Direito do Consumidor e de 

Direito Penal (dolo, culpa, crime), que são temas habituais na realidade. As transações 

comerciais pela internet, meio pelo qual grande parte dos jovens utilizam, garantia legal, 

publicidade enganosa e abusiva, prazo para sanar defeitos, os crimes mais presentes na 

sociedade, são exemplos de conteúdos recorrentes e que influenciam todos, inclusive os 

discentes do Ensino Médio Integrado. Por isso, maior atenção e interesse por eles. 

Por fim, foi reservado uma questão para que os discentes fizessem suas 

considerações acerca do Aplicativo MedioJus, desde críticas, sugestões ou elogios. O Quadro 

4 traz as respostas para a solicitação: 

 

Quadro 4: Considerações sobre o MedioJus 

Pergunta Respostas 

 
 
 
 

6. Deixe suas considerações sobre o MedioJus 
(alguma sugestão referente ao aplicativo ou 

temas que poderiam ser abordados nele, 
elogios, críticas, etc). 

 
 
 
  

Eu achei muito interessante, muito mais 
prático 

Bom aplicativo 

O aplicativo é muito bom, e aprendi algumas 
coisas importantes nele que antes 

desconhecia. 

O aplicativo é muito bom, cumpre o oque 
oferece, mas poderia ter mais ferramentas, 

mais opções, mais tópicos e etc 

Ele poderia ser mais dinâmico e um pouco 
mais difícil 

Muito bom o aplicativo, e nada a declarar. 
Gostei porque é bastante importante para os 

jovens e entre outros... Então todos os 
assuntos são bem interessante e importante. 

Fonte: Autor (2021). 

 

De modo geral, as opiniões expostas demonstram uma aceitação e avaliação bem 

positiva do MedioJus ao cumprir seu objetivo de apresentar temas jurídicos relevantes para os 

discentes do Ensino Médio Integrado, de forma clara e objetiva, por meio de um Aplicativo 

Educacional, ferramenta já presente na rotina e muito utilizada pelos jovens. 

Oportuno frisar, ainda, que, consoante o Roteiro de Pesquisa, após a fase 

interventiva de aplicação do Produto Educacional, com a apresentação do MedioJus e o 

feedback dos discentes, foi realizada a interpretação dos dados e análise dos resultados, de modo 
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a agregar com ideias e sugestões para a otimização do Aplicativo, com vistas à uma nova versão 

mais aprimorada. 

Nesse sentido, a versão do Aplicativo MedioJus disponibilizada e explanada aos 

discentes por ocasião da reunião on-line realizada em 16 de junho de 2021 pela plataforma 

Google Meet foi modificada com a inclusão de melhorias e ajustes sugeridos, inclusive, pelos 

discentes durante a reunião. 

A inserção de links, que direcionam para o sítio oficial das publicações do governo, 

de algumas legislações atinentes aos conteúdos contemplados pelo MedioJus foi uma das 

principais contribuições advindas do feedback e da interação com os participantes da pesquisa. 

Tal participação e manifestação de seu ponto de vista são aspectos essenciais na pesquisa 

realizada ao evidenciar fortemente o papel de protagonismo e participação ativa dos discentes 

na construção do processo de ensino e aprendizagem e, por consequência, na construção do 

conhecimento. 

Assim, observou-se que o Aplicativo Educacional MedioJus teve boa aceitação e 

mostrou-se condizente aos objetivos que se propunha, como observado e descrito em todo 

processo de coleta, desenvolvimento, aplicação e análise de dados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa em todo seu percurso metodológico buscou elaborar e disponibilizar o 

Produto Educacional denominado MedioJus, apresentando conteúdos de Direito aos discentes 

do Curso de Ensino Médio Integrado de Segurança do Trabalho no campus Monte Castelo do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA.  

Além disso, refletiu sobre o Ensino Médio Integrado como alternativa possível de 

mitigar a histórica dualidade presente na Educação Brasileira no sentido de permitir e fomentar 

uma formação integral ao unir trabalho produtivo e formação intelectual, tendo em vista a 

construção da cidadania e o Trabalho como princípio educativo. 

Como ferramenta de auxílio e meio de materializar as propostas, foi discutido 

também a utilização das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) no 

processo de ensino-aprendizagem. Nessa esteira, foi desenvolvido aplicativo para dispositivos 

móveis por ser realidade fortemente presente na rotina dos discentes e ferramenta importante 

para a construção e difusão de conhecimento, auxiliando o processo educacional. 

É pertinente salientar que no decorrer da pesquisa foi produzido e publicado o 

capítulo “A contribuição das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no processo 

de ensino e aprendizagem em tempos de pandemia e distanciamento social: um estudo crítico 

– reflexivo”, integrante do livro “A sociedade em tempos de Covid – 19” da Editora Inovar, 

ISBN: 978-65-86212-48-8. Tal trabalho analisou o uso das Tecnologias Digitais da Informação 

e Comunicação (TDICs) e sua repercussão no ambiente educacional em face ao contexto de 

pandemia causada pelo novo coronavírus e suas contribuições para mitigar os efeitos da 

pandemia no processo de ensino e aprendizagem e manter, mesmo diante das desigualdades do 

pais, níveis razoáveis de aprendizado por meio de suas ferramentas e instrumentos pedagógicos. 

A abordagem qualitativa e a epistemologia do Materialismo Histórico-Dialético 

permitiu uma análise dos diversos aspectos que o Ensino Médio Integrado e o conhecimento 

jurídico nesse âmbito estão inter-relacionados, ponderando acerca das deficiências, ausências, 

contradições, causalidades, ligações, com o olhar crítico necessário para propor mudanças que 

transformem a realidade estudada. E foi assim que, aos pesquisar sobre esse cenário e ante a 

verificação da inexistência de disciplinas jurídicas ou de conhecimentos básicos de Direito no 

Ensino Médio Integrado, foi possível compreender a relevância do tema e elaborar proposição, 

por meio do MedioJus, que contribui para preencher essa lacuna. 
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A investigação e reflexão de todos os temas presentes e proporcionadas pela 

pesquisa foram essenciais na elaboração do Produto Educacional e, sobretudo, para a 

consecução dos objetivos pretendidos pela pesquisa.  

A pesquisa bibliográfica realizada e contida no Capítulo 2 representou o referencial 

teórico, o embasamento, a fundamentação de todas as outras atividades desempenhadas, 

permeando de maneira contundente os demais capítulos e todas as ações inerentes à essa 

pesquisa. 

A fase de coleta de dados possibilitou identificar as ações e práticas implantadas no 

estudo e ensino de conteúdos de Direito a discentes do Ensino Médio Integrado, bem como a 

verificação e análise do temas abordados para os discentes nessa fase da Educação Básica. Foi 

também na fase de coleta de dados que se aplicou questionário diagnóstico e contributivo para 

escolha dos temas do aplicativo. Em seguida, foi desenvolvido uma versão inicial do aplicativo 

que foi explicado aos participantes pode meio de videoconferência on-line. Um segundo 

questionário foi aplicado aos discentes para que os mesmos pudessem relatar suas opiniões 

acerca do Aplicativo MedioJus e contribuir para sua melhoria. 

Ao analisar esse questionário, evidenciou-se importância do Produto Educacional 

desenvolvido e sua positiva avaliação pelos participantes. 100% dos participantes afirmaram 

tanto que o Aplicativo MedioJus informou acerca de temas de Direito importantes com 

conteúdos de boa compreensão como também possui uma apresentação agradável e de fácil 

utilização.  

Necessário pontuar, outrossim, que os participantes afirmaram existir informações 

desconhecidas no aplicativo, indicando, em sua maioria, interesse em temas relativos ao Direito 

Trabalhista. Pode-se relacionar essa atenção pelo fato de ser um tema discutido em seu dia a 

dia, além de revelar um certo anseio por informações úteis que serão efetivas em seu ambiente 

laboral. 

Após o feedback dos participantes foram realizadas alterações no Aplicativo, com 

novas inserções de conteúdos e otimizações em seu layout, com fulcro no aprimoramento da 

ferramenta e vislumbrando um processo de uso agradável e significativo. 

Frisa-se que a versão atualizada do aplicativo encontra-se disponível para download 

gratuito na Google Play Store ou pelo link 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.mediojus. 

Por todo processo da pesquisa realizado restou clara a necessidade de difusão de 

conhecimentos de Direito já na Educação Básica como forma de tornar mais efetiva a fruição 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.mediojus
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de direitos postos. Quanto mais breve a apresentação de conhecimento jurídico ou de Direito e 

sua assimilação por parte da sociedade, será mais concreto o seu usufruto e maior o engajamento 

social pela busca de seus direitos. 

A ciência da relação direito/deveres contribui para a consolidação da cidadania, da 

participação social e construção coletiva de uma sociedade mais inclusiva, justa e livre. 

Portanto, reconhecer e lutar por direitos perpassam pelo seu estudo e é por meio do 

conhecimento que o ser humano se liberta e transforma sua realidade. 

Transformação social também desejada no desenvolvimento de um projeto de 

Ensino Médio que supere a dualidade histórica existente da educação brasileira, que 

proporcione acesso aos conhecimentos historicamente construídos pelo humanidade 

igualmente com a formação profissional, possibilitando também formação aos discentes em 

suas múltiplas dimensões de forma integral e articulada ao mundo do Trabalho, Ciência, 

Educação e Cultura. Nessa perspectiva, o Ensino Médio Integrado emerge como alternativa ao 

unir ou integrar a oferta de Ensino Médio e Educação Profissional, com propósito maior de 

também transformar da realidade. 

Assim, todo trabalho desenvolvido e seus resultados mostraram-se valorosos e 

motivo de grande satisfação ao autor, que possui formação em Direito, por conseguir, dentro 

da abrangência da pesquisa, discutir relevantes temas e elaborar Produto Educacional capaz de 

intervir na realidade e, guardada as devidas proporções, transformá-la por meio do estudo, do 

conhecimento, do ensino. 

As discussões em torno dos assuntos tratados ainda são fecundo campo para 

pesquisa, de modo que esta se constitua em fonte de inspiração para novos trabalhos e 

incremente as reflexões acerca, principalmente, da inserção de conhecimentos de Direito na 

Educação Básica e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem. 

Conclui-se que pelo decorrer do trajeto metodológico restou inequívoca a 

relevância, pertinência e validade desta pesquisa, ao desenvolver o Aplicativo Educacional 

MedioJus com conteúdos de Direito para discentes do Ensino Médio Integrado do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, campus Monte Castelo, 

demostrando sua importância, a partir das referências relacionadas, como recurso para a 

promoção da cidadania e da criticidade, ao oportunizar aos discentes reflexões acerca de suas 

prerrogativas enquanto cidadãos e os modos de efetivá-las. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS MONTE CASTELO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa: MEDIOJUS: APLICATIVO 

EDUCACIONAL PARA O ENSINO DE CONHECIMENTOS JURÍDICOS NO ENSINO 

MÉDIO INTEGRADO, sob a responsabilidade do pesquisador Lauro Henrique Borges 

Leal, com a orientação do professor Doutor Francisco Adelton Alves Ribeiro. A pesquisa tem 

como objetivo discutir e analisar a necessidade de implantação de conhecimentos básicos de 

direito no Ensino Médio Integrado como forma de promover ao ser humano uma participação 

ativa na sociedade ao pleitear direitos e reconhecer deveres, além de proporcionar a construção 

de um pensamento crítico e exercício mais efetivo da cidadania, mais precisamente, no Ensino 

Médio Integrado do Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luís. 

Sua participação é voluntária e acontecerá por meio de um questionário com 

perguntas fechadas e abertas, de acordo com a sua disponibilidade. As respostas ficarão 

registradas no próprio questionário e será garantido o sigilo sobre essas informações. Sua 

participação não é obrigatória e você pode ficar à vontade para deixar de participar da pesquisa 

a qualquer momento, sem que nenhum prejuízo para você ou em sua relação com a pesquisadora 

ou mesmo com o Instituto Federal, campus São Luís-Monte Castelo. 

Frisa-se que toda pesquisa estará pautada nas orientações das Resoluções CNS nº 

466/2012 e 510/2016.  

Nesse sentido, consoante as diretrizes trazidas por estas resoluções, o participante 

que vier a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou 

não no Registro de Consentimento Livre e Esclarecido, tem direito a assistência e a buscar 

indenização. 

É garantido, ainda, ressarcimento previsto nas resoluções supracitadas, apesar de 

que a pesquisa será aplicada por meio de exposições em aulas dialogadas, pertencentes à carga 

horária normal, aos discentes de turmas do Ensino Médio Integrado no Campus Monte Castelo 

do IFMA, público-alvo e local da pesquisa, respectivamente. 

Caso haja algum desconforto em responder alguma questão após a apresentação de 

dados da pesquisa e seus objetivos, será garantido o direito de não responder a essas questões. 
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Fica garantido também o sigilo da identidade profissional, ou seja, o nome do entrevistado não 

aparecerá em qualquer momento da pesquisa já que a identificação será feita por números. O 

acesso aos dados pessoais e informações fornecidas será apenas do pesquisador, assegurando 

assim a confiabilidade, a privacidade e a proteção da imagem dos participantes.  

A respeito dos benefícios desta pesquisa, destaca-se a possiblidade dos discentes 

que participarão dela adquirirem conhecimentos úteis em vários momentos e áreas de atuações, 

inclusive em suas atividades cotidianas. O propósito do trabalho, ainda que aplicado a um grupo 

restrito de estudantes do Ensino Médio integrado do IFMA Monte Castelo, poderá revelar uma 

carência e uma consequente proposição no sentido de demonstrar que conhecimentos básicos 

de Direito no Ensino Médio promovem ao discente uma formação mais crítica, participativa e 

cidadã na sociedade, pleiteando direitos e reconhecendo deveres. 

Eventualmente, as perguntas do questionário podem gerar desconforto e a discussão 

dos temas propostos, principalmente em aspectos do direito da família ou questões penais, pode 

trazer também certo desconforto para alguns, no entanto, o objetivo é evidenciar ou elucidar 

temas jurídicos frequentes e aplicáveis à vida dos estudantes, de forma a não causar 

constrangimentos. Outros riscos não são previsíveis. 

Fica garantido ao Sr (a) o compromisso de zelar pelo sigilo das informações, 

tornando públicos os resultados desta pesquisa, quer sejam eles favoráveis ou não, comunicando 

ao Instituto Federal do Maranhão, campus São Luís-Monte Castelo, local da pesquisa, sobre 

qualquer alteração neste projeto. Esta pesquisa terá acompanhamento constante e direto do 

pesquisador e seu orientador, através de reuniões periódicas para tratar do desenvolvimento da 

pesquisa, da aplicação do produto e da discussão e problematização dos resultados a fim de que 

os objetivos sejam alcançados da melhor forma. 

Caso haja arrependimento ao participar da pesquisa, depois de consentir sua 

participação, o Sr (a) tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase 

da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum 

prejuízo a sua pessoa.  

A sua participação não terá nenhuma despesa e também não haverá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não 

será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Em caso de dúvidas ou de informações sobre a pesquisa, sobre os seus dados, 

esclarecimentos, ou críticas, em qualquer fase do estudo, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato 
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com o pesquisador responsável no endereço: Rua Manoel da Silva Nascimento, nº 4590, bairro 

Angelim, Teresina-PI;  e-mail: lauro_hbl@hotmail.com; Tel: 086 99404-6722.  

O termo de consentimento livre e esclarecido será emitido em duas vias que serão 

ambas assinadas por mim e pelo sr. (a), ficando uma via com cada um de nós. 

Ao assinar e concordar abaixo, o Senhor(a) confirma que foi informado sobre o que 

o pesquisador quer fazer e porque precisa da sua colaboração, e entende a explicação. Por isso, 

concorda em participar do projeto. 

 

 

 
ASSINATURA DO TERMO 

 

Eu, _______________________________________________, fui informado 

sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a 

explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não receberei nenhum 

tipo de compensação financeira pela minha participação neste estudo e que posso sair quando 

quiser. 

 

 

São Luís-MA, ________ de _________ de_________________________. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

____________________________________________________________ 

LAURO HENRIQUE BORGES LEAL 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS 

RESPONSÁVEIS 

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS MONTE CASTELO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS 

RESPONSÁVEIS 

 

Prezado (a) responsável, 

O menor de idade pelo qual o (a) Sr. (a) é responsável, está sendo convidado (a) a 

participar da pesquisa: MEDIOJUS: APLICATIVO EDUCACIONAL PARA O ENSINO 

DE CONHECIMENTOS JURÍDICOS NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO, sob a 

responsabilidade do pesquisador LAURO HENRIQUE BORGES LEAL, mestrando do 

Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT, com 

orientação do Professor Doutor FRANCISCO ADELTON ALVES RIBEIRO.  

A pesquisa tem como objetivo investigar e analisar a necessidade de implantação 

de conhecimentos básicos de Direito no Ensino Médio Integrado como forma de promover ao 

ser humano uma participação ativa na sociedade ao pleitear direitos e reconhecer deveres, além 

de proporcionar a construção de um pensamento crítico e exercício mais efetivo da cidadania, 

mais precisamente, no Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia–IFMA, Campus Monte Castelo. Por isso, a participação dele (a) é muito importante 

nessa investigação. 

Essa participação consiste em assistir uma apresentação sobre os temas 

correspondentes à pesquisa, manusear o Produto Educacional elaborado e responder um 

questionário. Tal atividade que será realizada no IFMA, Campus Monte Castelo em São Luís 

durante a carga horária normal de aulas. O tempo de duração para responder o questionário é 

de aproximadamente trinta minutos. 

A participação do (a) discente pelo qual é responsável é voluntária, isto é, ela não é 

obrigatória, e o (a) Sr. (a) e ele/ela têm livre escolha quanto a participação na pesquisa, podendo 

retirar a autorização a qualquer momento sem precisar dar justificativas e sem nenhum prejuízo. 

O (a) discente também é livre para deixar de responder alguma pergunta do questionário caso 

assim desejar. O (a) Sr. (a) e o (a) discente não terão nenhuma despesa e não serão remunerados 

(as). 

 

 



108 

 

 

Os riscos que podem vir a ocorrer estão relacionados ao desconforto do (a) discente 

em responder alguma pergunta ou desinteresse ou aborrecimento após receber o questionário. 

Para isso fica assegurada a liberdade de escolha que ele/ela tem na participação da pesquisa e 

em responder as questões, e o sigilo das informações pessoais ou que possam culminar na 

identificação dos participantes da pesquisa, não tendo a identidade exposta em nenhum 

momento, sendo as respostas usadas exclusivamente para essa pesquisa e de posse somente do 

pesquisador, garantindo assim a confiabilidade e a privacidade das informações dele (a). 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, O (a) Sr. (a) e o (a) 

discente pelo qual é responsável poderão solicitar do pesquisador informações sobre a 

participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato 

explicitados neste Termo. 

Os resultados deste questionário serão divulgados e farão parte da dissertação do 

mestrado que será produzido pelo pesquisador e ficará disponível para download, assegurando 

sempre o sigilo das informações pessoais ou que possam identificar o (a) discente.  

Frisa-se que toda pesquisa estará pautada nas orientações das Resoluções CNS nº 

466/2012 e 510/2016.  

Nesse sentido, consoante as diretrizes trazidas por estas resoluções, o participante 

que vier a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou 

não no Registro de Consentimento Livre e Esclarecido, tem direito a assistência e a buscar 

indenização. 

É garantido, ainda, ressarcimento previsto nas resoluções supracitadas, apesar de 

que a pesquisa será aplicada por meio de exposições em aulas dialogadas, pertencentes à carga 

horária normal, aos discentes de turmas do Ensino Médio Integrado no Campus Monte Castelo 

do IFMA, público-alvo e local da pesquisa, respectivamente. 

A respeito dos benefícios desta pesquisa, destaca-se a possiblidade dos discentes 

que participarão dela adquirirem conhecimentos úteis em vários momentos e áreas de atuações, 

inclusive em suas atividades cotidianas. O propósito do trabalho, ainda que aplicado a um grupo 

restrito de estudantes do Ensino Médio Integrado do IFMA Monte Castelo, poderá revelar uma 

carência e uma consequente proposição no sentido de demonstrar que conhecimentos básicos 

de Direito no Ensino Médio promovem ao discente uma formação mais crítica, participativa e 

cidadã na sociedade, pleiteando direitos e reconhecendo deveres. 

Eventualmente, as perguntas do questionário podem gerar desconforto e a discussão 

dos temas propostos, principalmente em aspectos do direito da família ou questões penais, pode 
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trazer também certo desconforto para alguns, no entanto, o objetivo é evidenciar ou elucidar 

temas jurídicos frequentes e aplicáveis à vida dos estudantes, de forma a não causar 

constrangimentos. Outros riscos não são previsíveis. 

Assim, caso ocorra algum dano decorrente da participação do (a) discente no 

estudo, ele será devidamente indenizado (a), conforme determina a lei. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é emitido em duas vias assinadas 

por mim e por você, ficando uma via com cada um de nós. 

Em caso de dúvidas ou de informações sobre a pesquisa, sobre os seus dados, 

esclarecimentos, ou críticas, em qualquer fase do estudo, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato 

com o pesquisador responsável no endereço: Rua Manoel da Silva Nascimento, nº 4590, bairro 

Angelim, Teresina-PI; e-mail: lauro_hbl@hotmail.com; Tel: (86) 99404-6722.  

 

 

 

Por favor, rubricar a primeira página e assinar a última. 

 

____________________________________________________________ 

LAURO HENRIQUE BORGES LEAL 
Pesquisador Responsável. 

 

 

 

São Luís/MA,______ de _______________________ de 2021. 

 

 

_______________________________________________________ 

 

Assinatura do (a) responsável pelo participante da pesquisa. 
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APÊNCICE C – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO – CAMPUS MONTE CASTELO 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Adolescentes com 12 anos completos, maiores de 12 anos e menores de 18 anos) 

 

Você está sendo convidado (a) para participar da Pesquisa: MEDIOJUS: 

APLICATIVO EDUCACIONAL PARA O ENSINO DE CONHECIMENTOS 

JURÍDICOS NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO, sob a responsabilidade do pesquisador 

Lauro Henrique Borges Leal, com a orientação do professor Doutor Francisco Adelton 

Alves Ribeiro. A pesquisa tem como objetivo discutir e analisar a necessidade de implantação 

de conhecimentos básicos de direito no Ensino Médio Integrado como forma de promover ao 

ser humano uma participação ativa na sociedade ao pleitear direitos e reconhecer deveres, além 

de proporcionar a construção de um pensamento crítico e exercício mais efetivo da cidadania, 

mais precisamente, no Ensino Médio Integrado do Instituto Federal do Maranhão, Campus 

Monte Castelo. 

Sua participação é voluntária e deverá ser autorizada pelo seu responsável legal por 

meio do preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido. Você responderá a um 

questionário com perguntas fechadas e abertas, de acordo com a sua disponibilidade. As 

respostas ficarão registradas no próprio questionário e será garantido o sigilo sobre essas 

informações. Sua participação não é obrigatória e você pode ficar à vontade para deixar de 

participar da pesquisa a qualquer momento, sem que nenhum prejuízo para você ou em sua 

relação com o pesquisador ou mesmo com o Instituto Federal, campus São Luís-Monte Castelo. 

Frisa-se que toda pesquisa está pautada nas orientações das Resoluções CNS nº 

466/2012 e 510/2016.  

Nesse sentido, consoante as diretrizes trazidas por estas resoluções, o participante 

que vier a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou 

não no Registro de Assentimento Livre e Esclarecido, tem direito a assistência e a buscar 

indenização.  

É garantido, ainda, ressarcimento previsto nas resoluções supracitadas, apesar de 

que a pesquisa será aplicada por meio de exposições em aulas dialogadas, pertencentes à carga 

horária normal, aos discentes de turmas do Ensino Médio Integrado no Campus Monte Castelo 

do IFMA, público-alvo e local da pesquisa, respectivamente. 
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Caso haja algum desconforto em responder a alguma questão após a apresentação 

de dados da pesquisa e seus objetivos, será garantido o direito de não responder a essas questões. 

Fica garantido também o sigilo da identidade profissional, ou seja, o nome do entrevistado não 

aparecerá em qualquer momento da pesquisa já que a identificação será feita por números. O 

acesso aos dados pessoais e informações fornecidas será apenas do pesquisador, assegurando 

assim a confiabilidade, a privacidade e a proteção da imagem dos participantes.  

A respeito dos benefícios desta pesquisa, destaca-se a possiblidade dos discentes 

que participarão dela adquirirem conhecimentos úteis em vários momentos e áreas de atuações, 

inclusive em suas atividades cotidianas. O propósito do trabalho, ainda que aplicado a um grupo 

restrito de estudantes do Ensino Médio Integrado do IFMA Monte Castelo, poderá revelar uma 

carência e uma consequente proposição no sentido de demonstrar que conhecimentos básicos 

de Direito no Ensino Médio promovem ao discente uma formação mais crítica, participativa e 

cidadã na sociedade, pleiteando direitos e reconhecendo deveres. 

Eventualmente, as perguntas do questionário podem gerar desconforto e a discussão 

dos temas propostos, principalmente em aspectos do direito da família ou questões penais, pode 

trazer também certo desconforto para alguns, no entanto, o objetivo é evidenciar ou elucidar 

temas jurídicos frequentes e aplicáveis à vida dos estudantes, de forma a não causar 

constrangimentos. Outros riscos não são previsíveis. 

Fica garantido o compromisso de zelar pelo sigilo das informações, tornando 

públicos os resultados desta pesquisa, quer sejam eles favoráveis ou não, comunicando ao 

Instituto Federal do Maranhão, campus São Luís-Monte Castelo, local da pesquisa, sobre 

qualquer alteração neste projeto. Esta pesquisa terá acompanhamento constante e direto do 

pesquisador e seu orientador, através de reuniões periódicas para tratar do desenvolvimento da 

pesquisa, da aplicação do produto e da discussão e problematização dos resultados a fim de que 

os objetivos sejam alcançados da melhor forma. 

Caso haja arrependimento ao participar da pesquisa, depois de consentir sua 

participação, você tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum 

prejuízo a sua pessoa.  

A sua participação não terá nenhuma despesa e também não haverá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não 

será divulgada, sendo guardada em sigilo. 
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Em caso de dúvidas ou de informações sobre a pesquisa, sobre os seus dados, 

esclarecimentos, ou críticas, em qualquer fase do estudo, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato 

com o pesquisador responsável no endereço: Rua Manoel da Silva Nascimento, nº 4590, bairro 

Angelim, Teresina-PI;  e-mail: lauro_hbl@hotmail.com; Tel: 086 99404-6722.  

O termo de consentimento livre e esclarecido será emitido em duas vias que serão 

ambas assinadas por mim e pelo sr. (a), ficando uma via com cada um de nós. 

 

 

ASSINATURA DO TERMO 

 

 

Eu, _______________________________________________, fui informado sobre o que o 

pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, 

eu concordo em participar do projeto, sabendo que não receberei nenhum tipo de compensação 

financeira pela minha participação neste estudo e que posso sair quando quiser. 

 

São Luís-MA, _________, de _________de _________________________. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

___________________________________________________________ 

LAURO HENRIQUE BORGES LEAL 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS SÃO LUÍS – MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA -PROFEPT 

 
 

 

Prezado (a) discente, 

 

O presente questionário integra pesquisa de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Educação Profissional e Tecnológica - PROFEPT no Instituto Federal do 

Maranhão - IFMA. 

Tal instrumento tem por objetivo a coleta de dados para a pesquisa intitulada “MEDIOJUS: 

APLICATIVO EDUCACIONAL PARA O ENSINO DE CONHECIMENTOS 

JURÍDICOS NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO”, sob responsabilidade do pesquisador 

Lauro Henrique Borges Leal, mestrando do PROFEPT no IFMA. 

Sua participação é de extrema relevância para a construção e desenvolvimento da 

pesquisa e seus resultados. Estes serão utilizados somente em atividades acadêmicas sem fins 

lucrativos. 

Ressaltamos que este questionário é anônimo, sendo sua identidade preservada. 

Você pode deixar de participar da pesquisa a qualquer momento sem justificativas. Você é livre 

para recusar-se a responder a qualquer pergunta, caso assim prefira. 

Ao tempo que agradecemos a colaboração, você está convidado para respondê-lo. 
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – DISCENTES 

Instrução: por favor, marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se 

apresente para você. 

 

1. Em algum momento você ou alguém próximo necessitou do auxílio jurídico para conseguir 

ou reivindicar algo? 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

Qual situação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Necessitou de conhecimento sobre leis em alguma situação cotidiana? 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

Qual situação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Acha que foi prejudicado ou deixou de usufruir de algum direito por seu desconhecimento? 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

Qual situação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Você sabe qual o prazo para trocas em compras na Internet?  

(   ) Sim         (   ) Não 

5. E o prazo de trocas em lojas físicas? 

(   ) Sim         (   ) Não 

6. Conhece alguns direitos e deveres segundo a legislação trabalhista? 

(   ) Sim         (   ) Não 

7. Conhece a Lei Maria da Penha? 

(   ) Sim         (   ) Não 

8. Entende o que seria tempo de contribuição para previdência social? 

(   ) Sim         (   ) Não 

9. Sabe a diferença entre união estável e casamento? 

(   ) Sim         (   ) Não 

10. Você considera necessário conhecimento jurídico no Ensino Médio Integrado? 

(   ) Sim         (   ) Não 
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APÊNDICE E – PRODUTO EDUCACIONAL 
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121 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO APLICATIVO MEDIOJUS 

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS SÃO LUÍS – MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA -PROFEPT 

 

1. O Aplicativo Educacional MedioJus cumpriu seu objetivo de auxiliar ou informar sobre 

conhecimentos jurídicos relevantes para todos já no Ensino Médio Integrado? 

 (   ) Sim          (   ) Não          (   ) Talvez  

2. O conteúdo do Aplicativo MedioJus é satisfatório e de boa compreensão? 

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Talvez  

3. A apresentação do MedioJus é agradável e de fácil manejo? 

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Talvez  

4. Você encontrou no MedioJus informações que desconhecia? 

(   ) Sim          (   ) Não          (   ) Talvez  

 

5. Qual dos temas apresentados lhe chamou mais atenção e por quê? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Deixe suas considerações sobre o MedioJus (alguma sugestão referente ao aplicativo ou 

temas que poderiam ser abordados nele, elogios, críticas, etc). 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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