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RESUMO 

 

A motivação para a pesquisa foi estudar e analisar a implementação, o 
desenvolvimento e os resultados obtidos com o Projeto “OAB/SP vai à escola”, 
desenvolvido pela 13ª Subsecção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) -
Franca-SP. O referencial teórico trabalhado sobre educação partiu dos 
ensinamentos de Paulo Freire e Antonio Bolívar; e, com relação à cidadania, 
Hannah Arendt e Amartya Sen foram os principais autores destacados. O presente 
estudo mostra como esse projeto social auxilia na construção de mecanismos que 
contribuam para a efetiva redução da desigualdade social e promoção da cidadania. 
Esse Projeto desenvolvido pelos advogados nas escolas públicas busca, através 
das palestras, identificar na legislação seca uma melhor compreensão dos direitos e 
deveres que cercam a sociedade. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, 
conjuntamente com as pesquisas bibliográficas, documentais, pesquisa de campo, 
com aplicação de questionários-roteiros usados nas entrevistas dos advogados 
voluntários e gestores educacionais. Finalmente, como resultados obtidos, pôde-se 
constatar que o Projeto “OAB vai à escola” é positivo, pois, nas escolas participantes 
tem ocorrido integração entre os envolvidos: alunos e advogados voluntários. Outro 
indicativo de sucesso do projeto é o concurso de redações, no qual os alunos 
demonstram sua imersão textual. Os gestores educacionais destacaram a 
importância do Projeto, inclusive fizeram a sugestão de estender o desenvolvimento 
do trabalho a partir do ensino fundamental, visto que o projeto agrega temas 
transversais. 
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ABSTRACT 

 

The motivation for the research was to study and analyze the implementation, 
development and results obtained with the Project "OAB / SP goes to school", 
developed by the 13th Subsection of the OAB (Brazilian Bar Association) - Franca-
SP. The theoretical reference worked on education started from the teachings of 
Paulo Freire and Antonio Bolívar; And, with respect to citizenship, Hannah Arendt 
and Amartya Sen were the leading authors. The present study shows how this social 
project helps in the construction of mechanisms that contribute to the effective 
reduction of social inequality and the promotion of citizenship. This project developed 
by lawyers in public schools seeks, through the lectures, to identify in the dry 
legislation a better understanding of the rights and duties that surround society. The 
methodology used was the case study, together with bibliographical, documentary, 
field research, with application of questionnaires-scripts used in the interviews of 
volunteer lawyers and educational managers. Finally, the results show that the OAB 
Project goes to school is positive, because in the participating schools there has 
been integration among those involved: students and volunteer advocates. Another 
indication of project success is the writing contest, in which students demonstrate 
their textual immersion. The educational managers emphasized the importance of 
the Project, including the suggestion to extend the development of the work from 
elementary school, since the project adds transversal themes. 

 

Keywords: Education. Citizenship. Primer laws. Government. OAB-SP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

 

La motivación para la investigación fue estudiar y analizar la implantación, el 
desarrollo y los resultados obtenidos en el proyecto "OAB / SP va a la escuela", 
desarrollado por la subsección 13 de la OAB (Orden de Abogados de Brasil) -
Franca-SP. El teórico trabajado en la educación provino de las enseñanzas de Paulo 
Freire y Antonio Bolívar; y, con respecto a la ciudadanía, Hannah Arendt y Amartya 
Sen fueron los principales autores destacados. Este estudio muestra cómo este 
proyecto social ayuda a crear mecanismos que contribuyan a la reducción efectiva 
de la desigualdad social y la ciudadanía promoviendo. Este proyecto fue 
desarrollado por los abogados en la búsqueda de las escuelas públicas, a través de 
conferencias, la identificación de la legislación sequía una mejor comprensión de los 
derechos y obligaciones que rodean la sociedad. La metodología utilizada fue el 
estudio de caso, junto con la investigación bibliográfica, documental, investigación 
de campo, con aplicaciones-scripts cuestionarios utilizados en las entrevistas de 
voluntarios abogados y administradores de la educación. Por último, tal como se 
obtienen resultados, se encontró que el proyecto "OAB ir a la escuela" es positivo, ya 
que, en las escuelas participantes ha sido la integración entre los involucrados: 
estudiantes y abogados voluntarios. Otro indicador del éxito del proyecto es el 
concurso de ensayo, en el que los estudiantes demuestren su inmersión textual. 
administradores de la educación pusieron de relieve la importancia del proyecto, 
incluso hizo la sugerencia de ampliar el trabajo de desarrollo de la escuela primaria, 
ya que el proyecto se suma temas transversales. 
 

 
Palabras-clave: Educación. Ciudadanía. Leyes de cebadores. Gobierno. OAB-SP 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  O termo “estado” origina-se do latim statu, do verbo stare, que 

apresenta vários significados, entre eles: condição, situação; estar ou ficar de pé; 

reunião de particularidades ou características; condição física, emocional, moral ou 

psicológica do ser humano ou animal; situação civil; separação geográfica de certos 

países etc. 

 Estado (“e” maiúsculo), enquanto agrupamento de indivíduos, 

estabelecidos ou fixados em um determinado território e submetidos à autoridade de 

um poder público soberano, é a expressão jurídica da sociedade. Sociedade, 

resumidamente, é o conjunto de pessoas que compartilham propósitos, costumes, e 

que interagem entre si, constituindo uma comunidade; seus membros compartilham, 

mutuamente, interesse ou preocupação sobre um objetivo comum.  

 Dessa forma, observa-se, com efeito, um processo emancipatório da 

sociedade em relação ao Estado. E também o processo contrário, de reapropriação 

da sociedade pelo Estado. Com isso, põe-se a questão de saber se a contraposição 

tem ainda razão de ser. Bobbio (2000) acredita que sim, pois os processos – do 

Estado que se faz sociedade e da sociedade que se faz Estado – são contraditórios, 

mas convivem em sua contraditoriedade, dificultando, assim, a conclusão de um ou 

de outro, o que leva o autor a concluir que o sistema social amplo e complexo 

comporta a atuação da sociedade civil e do Estado como momentos contíguos, mas 

separados; interdependentes, mas distintos. 

 Entretanto, a intervenção estatal na sociedade vem sendo cada vez 

menor; correlativamente, em relação à sociedade civil está ocorrendo o caminho 

inverso, ou seja, ela está desenvolvendo sua capacidade de emancipação em 

relação ao Estado. Mediante o exposto têm-se dois processos paralelos. O primeiro 

reflete o processo de subordinação dos interesses privados aos interesses coletivos 

representados pelo Estado; o segundo, ao contrário, representa a formação de 

grandes grupos, entidades civis que lutam em busca de um mesmo ideal, como é o 

exemplo marcante da Ordem dos Advogados do Brasil.    

 A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) sempre lutou pela proteção 

dos valores democráticos; pela reflexão sobre a defesa da Constituição Federal e 

pela ordem jurídica.    .      
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 A promulgação da Constituição de 1988, apesar de todos os problemas 

com que se apresentava o país, foi recebida como uma vitória da democracia. Ainda 

nesse mesmo ano, a OAB se empenhou em uma luta, isto é, exigiu eleições diretas 

para a Presidência da República. Só assim se conseguiria chegar ao Estado 

Democrático de Direito. A Constituição de 1988 representou o fim do regime 

autoritário, instalado no ano de 1964, e o marco do renascimento da democracia. 

 Dessa forma, as eleições presidenciais de 1989 representaram para a 

OAB a verdadeira restauração do Estado de Direito.     

 Diante de todo esse legado que foi construído ao longo da História pela 

OAB, a sua função de proteger os valores democráticos, formar consciência crítica 

nos cidadãos, etc., fez com que ela desenvolvesse vários projetos de cidadania, 

entre os quais destaca-se o Projeto: “OAB vai à Escola”.    

 Nesse contexto surge a motivação para a presente pesquisa, estudar e 

analisar a implementação, o desenvolvimento e os resultados obtidos com o projeto 

referência em cidadania.         

 O Projeto “OAB vai à Escola” reconhece que é na escola que a 

educação se desenvolve, tendo em vista os três objetivos básicos delineados no 

texto constitucional: o pleno desenvolvimento da pessoa; o preparo para o exercício 

da cidadania; a qualificação da pessoa para o trabalho.    

 A implantação desse Projeto tem como finalidade levar às salas de 

aula as primeiras noções de cidadania, ou seja, auxilia os educadores na formação 

de cidadãos conhecedores dos seus direitos e sabedores dos seus deveres. 

 Tal Projeto, “OAB vai à Escola”, trabalha para a integração dos 

advogados e demais colaboradores da educação, como a escola, a família e a 

sociedade.           

 O maior desafio dessa proposta de implantação social é o 

reconhecimento da importância de cada ser humano para a sociedade, isto é, ele 

dimensiona a relevância do Estado Democrático de Direito, da Constituição e das 

leis na vida de todos.         

 Esta proposta parte dos questionamentos apresentados a seguir: 

 - a parceria entre a instituição escolar e uma agência social (OAB) 

pode representar avanço na consecução de tal objetivo, na perspectiva do 

desenvolvimento social?         
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 - para a instituição escolar de ensino fundamental, a participação no 

Projeto “OAB vai à Escola”, representa também ganhos quanto ao incremento das 

relações externas, com as quais a escola cumprirá melhor sua função de 

contribuição para o desenvolvimento social?      

 - a implementação do Projeto pode trazer, para a instituição OAB, 

subsídios para melhor compreensão da realidade escolar e, em consequência, 

aperfeiçoamento nas suas formas de incremento ao exercício da cidadania? 

 Nessa propositura, como objetivo geral a pesquisa busca identificar o 

papel do projeto na promoção de cidadania e no desenvolvimento de subsídios para 

elaboração de instrumentos de avaliação de projetos escolares que visam ao 

desenvolvimento e à cidadania. E, como objetivos específicos, o estudo acadêmico 

visa descrever a implantação do projeto social de desenvolvimento de cidadania em 

Franca.           

 Verificar a percepção dos executores do projeto (advogados 

voluntários, gestores educacionais) a respeito das expectativas propostas pelo 

programa e os procedimentos utilizados. Bem como descrever a percepção dos 

gestores onde o projeto é implantado a respeito dos seus resultados.  

 Os objetivos principais deste trabalho são investigar como esse projeto 

social consegue realizar as seguintes propostas: a preparação de cidadãos 

conscientes, responsáveis, críticos e atuantes, fazendo com que o jovem tenha o 

privilégio de conhecer seus direitos e deveres e de se tornar um cidadão respeitador 

de suas obrigações.         

 E, para se organizar a sociedade, necessita-se do Direito, isto é, dispor 

de normas obrigatórias que disciplinem o convívio social, dispostas 

hierarquicamente, sendo que a de maior grandeza é a Constituição. 

 Refletindo sobre tais questões, são apresentados, sob o ponto de vista 

teórico, os conceitos de cidadania e educação para a cidadania, considerando-se a 

diversidade de concepções existentes e a evolução dos conceitos. Também são 

apontadas e discutidas contribuições de alguns pensadores e filósofos para a teoria 

da pedagogia e da educação em todo o mundo, destacando-se os ensinamentos de 

Paulo Freire e Antonio Bolívar.        

 A concepção de cidadania traz como referencial teórico Hannah Arendt 

e Amartya Sen, este último, essencial à pesquisa por traçar uma dinâmica 
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transdisciplinar entre o capital humano e o conhecimento visando alcançar o bem-

estar social.           

 Referente à metodologia, as pesquisas bibliográfica e documental 

fizeram parte do estudo. A bibliográfica, pelo uso constante das obras e dos livros; a 

documental, pela utilização da legislação seca e dos textos premiados dos 

Concursos de Redação.         

 Com relação aos procedimentos metodológicos foram realizadas 

entrevistas com o auxílio de um roteiro pré-estabelecido.     

 Este estudo encontra-se organizado em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo se apresenta o Estado Democrático de Direito na Constituição Federal de 

1988, sua formação histórica, características e peculiaridades. O regime democrático 

é explicado consoante ao desenvolvimento social. A questão da cidadania no Estado 

Democrático de Direito sob a reflexão de Hannah Arendt acerca do princípio da 

dignidade da pessoa no contexto constitucional.    

 Seguindo a dignidade da pessoa humana, nascem os direitos sociais, 

dentre eles, o direito à educação e o direito à cidadania. Assim, germina o capítulo 

segundo. A educação é muito mais que um termo, é um modelo democrático para a 

cidadania, ou seja, uma cidadania ativa e responsável é um marco comunitário. A 

educação para cidadania envolve reformas e propostas inovadoras, partindo do 

compromisso com o coletivo.         

 Nesse contexto trata-se de um conteúdo visando fornecer uma base 

teórica e conceitual sobre “cidadania”. E, como a educação é fator gerador de 

transformação da sociedade, por isso, a ênfase educação para a cidadania.  

 No terceiro capítulo explora-se a Ordem dos Advogados do Brasil, sua 

criação histórica, formação e organização, bem como sua divisão estrutural. 

Destaque maior é sua atuação pela cidadania.      

 No quarto capítulo trabalha-se o estudo de caso do Projeto “OAB vai à 

Escola“, desenvolvido pela 13ª subsecção da OAB-Franca, desde a sua iniciação, 

seus desdobramentos, atividades, propostas pedagógicas e funcionamento. 

  Nesse capítulo, a temática é a realização do estudo de caso, o qual 

tem como sujeitos: advogados e advogadas voluntários do projeto e os gestores 

educacionais das escolas públicas que dele participam. A técnica empregada foi a 

aplicação de questionários, para se ter uma melhor compreensão dos 
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questionamentos que cercam o projeto desde a sua criação, com ênfase em sua 

avaliação, especialmente sobre sua validade e eficácia como instrumento para a 

retomada da função social do advogado, de uma imagem positiva da classe e do 

papel da OAB como instituição capaz de influir na vida da sociedade brasileira. 

 Os questionários serviram como roteiro para as entrevistas. Com 

relação aos operadores do Direito, as entrevistas se realizaram da seguinte forma: 

foram entrevistados o criador/autor do Projeto “OAB vai à Escola”; a advogada e ex-

coordenadora do Projeto na 13ª subsecção da OAB-Franca; e a atual coordenação 

do Projeto “OAB vai à Escola” (triênio 2016-2018), bem como 12 advogados 

participantes do projeto, sendo que seis não participaram da pesquisa.  

 Nesse contexto, no tocante ao cenário educacional, as entrevistas 

aconteceram em cinco escolas estaduais premiadas nos concursos de redação 

criados pela Comissão do Projeto “OAB vai à Escola”.    
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2 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

    
      “A democracia surgiu quando, devido ao 
      facto de que todos são iguais em certo  
      sentido, acreditou-se que todos fossem 

      absolutamente iguais entre si.”  
           Aristóteles 

 
 

2.1 DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 A palavra democracia tem sua origem etimológica no grego demokratía 

que é composta por demos (que significa povo) e kratos (que significa poder). Neste 

sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio universal. Em seu 

sentido etimológico, a democracia é um modelo de governo em que a soberania é 

exercida pelo povo. Neste contexto, toda a população tem o direito de expressar a 

sua opinião na hora de eleger um dos representantes disponíveis.   

 Na Grécia Antiga, com a expansão populacional e o desenvolvimento 

das cidades, do comércio, do artesanato e das artes militares, a cidade-estado de 

Atenas tornou-se o centro da vida social, política e cultural do país. Foi o período de 

maior florescimento da democracia.       

 No conceito moderno, democracia surge da Revolução Francesa e 

Americana em torno dos princípios: da igualdade, liberdade e solidariedade. A 

igualdade quer dizer as mesmas condições entre todos os cidadãos. A liberdade 

refere-se à garantia do livre arbítrio (liberdade de escolha); solidariedade reporta-se 

à segurança jurídica e ao bem comum, com o respeito e a preocupação para com o 

próximo, com a sociedade e com o Estado organizado.    

 A palavra democracia pode ser traduzida como um meio para a 

realização dos valores essenciais da convivência humana, através da participação 

dos cidadãos diretamente na gerência dos atos estatais. Repousa ela, assim, sobre 

dois princípios fundamentais: o princípio da soberania e o princípio da participação 

popular, que, conjugados, tendem à realização dos valores da igualdade e da 

liberdade (SILVA, 1999, p.120 apud DIAS).      

 Nesse teor, da constatação de que “o verdadeiro fundador da 

sociedade foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer ‘isto é 

meu’ e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo”, Rousseau 
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encontra na desigualdade humana o principal problema da organização política 

(ROUSSEAU, 1980, p. 270).        

 Diante do problema da desigualdade humana, a proposta política de 

Rousseau (1980, p. 270) afirma como sendo valores fundamentais a igualdade e a 

liberdade. Como, para ele, não existe liberdade sem igualdade, as leis que se 

fundam num contexto de desigualdade só servem para a manutenção da injustiça: 

“Sob os maus governos a igualdade é ilusória e aparente, e não serve senão para 

manter o pobre na miséria e o rico na usurpação”.      

 Mediante seu contexto histórico, para Rousseau (1980), a liberdade só 

existe quando há igualdade, diante da sociedade de sua época: a desigualdade. E, 

para construir uma sociedade de liberdade e igualdade, é imprescindível a 

democracia direta. Na democracia direta, a participação do povo no processo do 

poder será direta.          

 Opondo-se à concepção rousseauniana, Moraes e Kim (2013, p. 154) 

expõem que: 

Ao contrário da tese de Rousseau, não se poderá dizer apenas que na 
democracia direta é que teremos a real democracia. Os tempos são outros, 
a concepção de participação do povo na época do autor iluminista era 
apenas na formação das leis, quando hoje a formação é dos poderes e 
ocorre em diversos níveis locais, regionais ou federativos. Não há como se 
conceber hoje que o povo possa decidir diretamente as leis que pretende 
sejam cumpridas e que governe ao mesmo tempo. 

 A democracia direta seria atualmente impossível sua plena instalação, 

devido à extensão do Brasil ser continental, e também às diversidades e 

peculiaridades presentes na nação brasileira. Razões estas oriundas da democracia 

representativa. O modelo de democracia representativa é aquele em que a 

sociedade delega a políticos eleitos pelo voto direto o direito de representá-la, e de 

tomar as decisões que melhor favoreçam os interesses de toda a população.  

 Em uma democracia representativa ou indireta, os cidadãos elegem 

representantes que deverão compor um conjunto de instituições políticas; 

representantes eleitos através do voto podem ser vereadores, deputados estaduais, 

deputados federais, senadores, governadores e presidentes. Teoricamente, os 

Poderes Executivo e Legislativo se encarregam de gerir a coisa pública, estabelecer 

leis e/ou executá-las; são representantes que devem visar aos interesses daqueles 

que os elegem, a população. A principal base da democracia representativa é o voto 
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direto, ou seja, o meio pelo qual a população pode apreciar todos os candidatos a 

representantes do povo e escolher aqueles que consideram mais aptos para 

representá-los. A função das pessoas que foram eleitas é representar os direitos e 

interesses daqueles que os elegeram, no entanto, muitos exemplos de sistemas 

democráticos pelo mundo mostram que a relação entre os representantes e a 

população é bastante questionável.       

 Para Bonavides, tal modelo tem, hoje, como principais bases: 

 

A soberania popular, o sufrágio universal, a observância constitucional, o 
princípio da separação dos poderes, a igualdade de todos perante a lei, a 
manifesta adesão ao princípio da fraternidade social, a representação como 
base das instituições políticas, limitação de prerrogativas dos governantes, 
Estado de Direito, temporariedade dos mandatos eletivos, direitos e 
possibilidades de representação, bem como das minorias nacionais, onde 
estas porventura existirem (2016, p. 295). 

 No caso específico do Brasil, prevalece a democracia semidireta, o 

sistema de governo em que há representação política, todavia o povo pode intervir 

em alguns casos no campo legislativo como: veto popular, referendo, iniciativa 

popular, plebiscito. Os cidadãos brasileiros são obrigados a votar nos 

representantes que acharem mais adequados para representá-los. Caso o cidadão 

não queira votar, este deverá justificar o não comparecimento às urnas de votação, 

com o risco de pagar multas ou sofrer restrições em alguns direitos cívicos, como 

participar de concursos públicos.         

 Retomando as participações da população, existem os seguintes 

mecanismos: o veto popular tem sua origem no vocábulo latino vetare, significa 

proibir, impedir. O veto popular está previsto no art.14, inciso III, e 61, § 2º, da 

Constituição, significa rejeição pela população de determinada medida 

governamental. Pode ocorrer no plebiscito ou no referendo;    

 Referendo difere do plebiscito pelo momento em que acontece a 

consulta à população, isto é, os cidadãos são convocados para se manifestar a 

respeito da conveniência ou não de medida já tomada pelos governantes. Atribui-se 

ao referendo, também, a manifestação popular sobre a entrada em vigor de leis, já 

elaboradas pelo parlamento.       

 Iniciativa popular é a iniciativa das leis pelo próprio povo.  

 A iniciativa popular, prevista nos artigos art.14, incisos III e art.61, §2º e 

regrada pela Lei nº 9.709/98, representa uma das formas de deflagração do 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639858/artigo-14-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10724075/inciso-iii-do-artigo-14-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631826/artigo-61-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10699735/parágrafo-2-artigo-61-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104101/lei-9709-98
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processo legislativo via reunião das assinaturas pelo eleitorado brasileiro para que 

seja possível apresentar, na Câmara, um Projeto de Lei. Sendo assim, pode-se 

imaginar que ocorre aqui uma espécie de "grande abaixo-assinado": ao menos 1% 

do eleitorado nacional deve subscrever o pedido, estando distribuído, pelo menos, 

por 5 Estados, com não menos do três décimos por cento dos eleitores de cada um 

deles, como prevê a Constituição, no seu artigo 61, § 2º. O exemplo mais famoso 

que temos no Brasil, de lei de iniciativa popular, é a chamada Lei da Ficha Limpa, 

fruto de todo um movimento de combate à corrupção eleitoral.   

 Plebiscito – a palavra deriva de plebs, plebe, tendo sua origem na Lex 

Hortensia (século IV a.C); nesta concepção oferecia aos plebeus os direitos de 

participar do processo político na antiga Roma republicana. Denomina-se uma 

consulta prévia que se faz à coletividade, a fim de que esta se manifeste a respeito 

de sua conveniência ou não.        

 A democracia participativa é uma forma de exercício do poder, 

baseada na participação dos cidadãos nas tomadas de decisão política. Como uma 

alternativa para a crise que se encontra em alguns exemplos de democracia 

representativa, onde os representantes eleitos pelo povo não conseguem abranger 

todas as necessidades da população, nasceu o conceito da democracia participativa 

ou democracia semidireta.         

 A democracia participativa se desenvolve a partir da democracia 

representativa; trata-se de um modelo que faz com que os cidadãos possam 

interferir em algumas questões políticas de modo mais ativo, através de referendos, 

plebiscitos, audiências públicas como explanado acima.    

 O objetivo principal da democracia participativa é fazer com que todas 

as variedades de grupos sociais que convivem dentro de uma mesma comunidade 

possam ser ouvidos e, consequentemente, que se desenvolvam ações para atender 

as necessidades de todos.         

 O Brasil pode ser considerado uma democracia representativa e 

participativa, pois promove audiências e referendos públicos para decidir algumas 

das principais questões de interesse da população.     

 Segundo Dias (2001) a qualidade da democracia pode ser medida pelo 

nível de participação política encontrada em cada sociedade que permite ao cidadão 

comum inserir-se nos processos de formulação, decisão e implementação 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631826/artigo-61-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10699735/parágrafo-2-artigo-61-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823283/lei-ficha-limpa-lei-complementar-135-10
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de Políticas Públicas, e desta forma, “quanto mais direto for o exercício do poder 

político, mais acentuada será a capacidade democrática das instituições políticas, 

cujas decisões estarão mais próximas de traduzir a genuína vontade popular” (apud 

VIGLIO, 2004, p. 18).         

 Nesse sentido, o aperfeiçoamento da democracia brasileira deve 

constituir meta permanente do sistema político. Mas o sistema político brasileiro 

precisa passar, também, por um amplo conjunto de reformas que permitam sua 

modernização. Como a representação política retrata a realidade social, o processo 

de mudanças implica, em última análise, na vontade dos cidadãos. Portanto, a 

cidadania é exercida, em sua plenitude, quando os cidadãos se mobilizam para 

propor formas de aperfeiçoamento das instituições. (TEMER, 2006, p. 77) 

 O Brasil pode ser qualificado como um país democrático no que se 

refere às seguintes conquistas: liberdade de expressão e de associação; direito de 

voto e de informação alternativa; direito dos líderes políticos de competirem por 

apoio; elegibilidade para cargos públicos; eleições livres.    

 Todavia, o desenvolvimento social brasileiro precisa melhorar, segundo 

o constitucionalista Michel Temer:  

Não temo, pois, carência do arcabouço libertário. Em contrapartida, sobram 
carências em outro eixo, o da democracia social, a do “pão sobre a mesa”. 
Esta expressão quer significar a democracia de conteúdo social, voltada 
para o escopo do desenvolvimento, do emprego, da segurança pública, da 
saúde e educação. Em síntese: a democracia provedora da Cidadania, das 
condições dignas de vida (TEMER, 2006, p. 50). 

 A educação é um dos pilares em que o Brasil precisa investir. Nesse 

sentido, podem-se relacionar aspectos da teoria do Desenvolvimento como 

Liberdade, de Amartya Kumar Sen (2000), pertinentes á educação. Abordar de 

modo especial a investigação do papel desempenhado pelas políticas públicas na 

construção de mecanismos que contribuam para a efetiva redução da desigualdade 

social e promoção da cidadania. Destacar-se-á a educação como fator determinante 

para o desenvolvimento de um país.       

 Ao estudar o tema, pode-se perceber que há uma falta de incentivo 

político no sistema educacional eficaz, o que, consequentemente, acarreta o atraso 

de todos os demais setores envolvidos, ou seja, um país, para ser desenvolvido, é 

preciso ter investido numa educação de base de forma igualitária. Assim, ter-se-á 

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%c3%aancia-politica/politicas-publicas/
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um país livre para o pleno desenvolvimento em todos os sentidos.   

 Desenvolver uma sociedade significa transformá-la. Com base em 

críticas a modelos prescritivos tradicionais de desenvolvimento que subestimavam 

sua dimensão humana, Amartya Sen (2000), em Desenvolvimento como Liberdade, 

discute o desenvolvimento integrando os aspectos econômicos, sociais e políticos. 

De acordo com os conceitos de Sen, o desenvolvimento é um processo de 

expansão das liberdades reais que as pessoas possuem. Ele discute as 

capacidades do ser humano, vistas como liberdades a serem enfatizadas como 

desenvolvimento. O desenvolvimento seria o enriquecimento da vida humana por 

meio da expansão das capacidades dos indivíduos, de terem a liberdade para 

escolher seus pensamentos e seu próprio estilo de vida.    

 Elucidando a ideia de desenvolvimento, Neuro Zambam (2012, p. 124) 

aponta:  

Etimologicamente, o termo “desenvolvimento” tem sua origem na conexão 
entre des+envolver, cujo objetivo é tirar o que está oculto ou libertar o que 
está envolto. Disso decorre uma compreensão de desenvolvimento como a 
ação que visa tornar conhecido aquilo que até o presente está obscuro, 
escondido ou desconhecido. Considerando as mudanças que ocorrem no 
contexto social, a concepção e a estrutura do desenvolvimento adquirem 
diferentes significados, conforme as necessidades, os interesses, as 
preocupações, as ameaças e os objetivos que uma sociedade almeja.  

 A palavra desenvolvimento, segundo Sen (2000), deve ser pensada 

além da perspectiva econômica, deve gerar também a liberdade das pessoas 

perante a sociedade. As liberdades são entendidas como capacidades que uma 

pessoa adquire durante a sua vida, que levam a sua transformação social. 

 Assim, o desenvolvimento humano está ligado à capacidade humana. 

Dessa maneira, a educação não só favorece a formação científica como também 

contribui para que essa pessoa detentora do conhecimento produza mais em todos 

os aspectos, ou seja, a educação pode tornar uma pessoa mais eficiente na 

produção de mercadorias; tem-se, consequentemente, um aumento no capital 

humano. O que influenciaria na economia e ao mesmo tempo na própria renda da 

pessoa. Ter-se-á capital humano e distribuição de renda.     

 Nota-se que a educação ultrapassa o campo individual de proveitos e 

ganhos e alcança um bem coletivo, promove um favorecimento a toda a sociedade.  

 A educação, segundo Sen, pode ser entendida como bem semi-
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público1 por conter um componente público. Nesse sentido, a teoria do 

desenvolvimento proposta por ele tem ligação direta com a educação, isto é, a 

perspectiva do capital humano atribui relevância à educação, na medida em que 

esta guarda relação com o aumento de produtividade humana e, consequentemente, 

com o processo de expansão econômica.2      

 Observa-se que a teoria do “Desenvolvimento como Liberdade” 

relaciona-se com a questão educacional quando tem como parâmetro a relação 

entre pobreza de rendas e pobreza de capacidades e a distinção entre capital 

humano e capacidade humana.        

 Sen apresenta “um novo enfoque do desenvolvimento visto como 

expansão das liberdades substantivas centradas nos agentes sociais. Uma das 

proposições do autor é a necessidade de se pensar a pobreza a partir de uma 

abordagem relacional” (MENEZES; RIBEIRO, 2010). A ideia de desenvolvimento 

relaciona-se ao “processo de expansão de liberdades reais que as pessoas 

desfrutam” (SEN, 2000, p. 170), assim o crescimento do Produto Nacional Bruto – 

PNB – é um meio importante para a realização desse objetivo, da mesma forma que 

a remoção das principais fontes de privação de liberdade (VIEIRA, 2010).3

 Assim, para que haja liberdade é preciso haver escolha, e esta, para 

que seja feita, parte diretamente da formação social, cultural e econômica do 

indivíduo. O processo de escolha reflete o grau de maturidade de uma determinada 

sociedade. 

 Nesse sentido, Zambam (2012, p. 101) trabalha, ao citar Sen: 

Capacidade ou capacitação pode restringir o seu entendimento ao que é 
concedido ou nato, o que do ponto de vista da promoção humana ou da 
ação social e política poderia ser entendido como um conjunto de ações 
paternalistas, de modo que as pessoas seriam apenas beneficiadas pela 
atuação de outros. Capabilidade, ao contrário, compreende a presença da 
pessoa como agente ativo, isto é, sujeito com condições de interferir e com 
poder de tomar decisões nos diferentes campos da vida social. Na condição 
de agente, interfere e influencia criticamente na organização institucional, 

                                                           
1
 Dados os benefícios da educação básica compartilhados pela comunidade, que podem transcender 

os ganhos da pessoa que está recebendo a educação, a educação básica pode conter também um 
componente de bem público e pode ser vista como liberdade. Sen, Amartya Kumar. Desenvolvimento 
como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 154. 
2
 Na análise econômica contemporânea, a ênfase passou, em grande medida, de ver a acumulação 

de capital primordialmente em termos físicos a vê-la como um processo no qual a qualidade produtiva 
dos seres humanos tem uma participação integral. Ibid., 331. 
3
 Parte do artigo: Aproximando as escolas da justiça e da democracia, apresentado pela autora no 

Encontro de Pesquisadores, promovido pelo Centro Universitário Municipal de Franca – UNI-FACEF, 
ano de 2015. 
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social e cultural onde vive e realiza as demais atividades (trabalho, lazer, 
educação, prática religiosa etc.). 

 Por isso, a relevância de se trabalhar a escola. A escola detém a 
função de intermediar a passagem entre a esfera privada e a esfera pública, 
portanto, uma função essencialmente política. A tradição da escola deve ser 
preservada para ser motivo de orgulho e admiração para as futuras gerações. 

O desenvolvimento de um conjunto de capabilidades caracteriza a pessoa 
no exercício da sua liberdade, estritamente relacionada com as liberdades 
substantivas, a partir do que tem condições de efetivar as suas escolhas, 
constituir a sua identidade individual e as relações que considera 
indispensáveis para a sua realização e as suas condições de vida, incluindo 
a sua filiação cultural e religiosa, assim como os bens necessários à 
sobrevivência (ZAMBAM, 2012, p. 101). 

 A importância do ato de escolha é fundamental para a estruturação da 

justiça numa sociedade. A opção de escolha dimensiona não só a identidade 

individual do humano como também privilegia a sua posição de ser racional dentro 

de uma estrutura social. Assim, o poder de escolha é decisivo para o bem-estar da 

pessoa e da sociedade.         

 Nesse sentido, Sen (2000) explora que a vantagem dessa concepção 

está na caracterização das capabilidades estarem inseridas no espaço da 

pluralidade que compõe a realização humana. Portanto sua convivcção de 

capabilidades não está atrelada à dependência dos bens primários, pois, segundo 

ele, os recursos e estes bens não podem mensurar a capacidade de uma pessoa.

 Conclui-se, segundo os ensinamentos de Sen (2000), que a construção 

da igualdade, como pilar para uma sociedade justa, não depende do acesso ou 

acúmulo de bens, mas sim de uma igualdade de liberdade.    

 Zambam (2012, p. 110) aponta: “as capabilidades são uma forma de 

liberdade que se relaciona tanto com os bens primários e seus resultados quanto 

com as demais perspectivas da existência humana, contudo não são dependentes 

ou coincidentes com nenhuma”.        

 Pensar como fundamento para a estruturação e funcionamento de uma 

sociedade justa que todas as pessoas têm igual direito a um projeto inteiramente 

satisfatório de direitos e liberdades básicas iguais para todos, projeto esse 

compatível com todos os demais; e, nesse projeto, as liberdades políticas, e 

somente estas, deverão ter seu valor equitativo garantido. É priorizar os bens 

primários e desconsiderar a identidade das pessoas.     
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 A prioridade do valor moral substantivo da liberdade sobre os bens 

primários deve prevalecer.         

 O enfoque nas liberdades humanas não se limita a um desenolvimento 

restrito ao produto interno bruto (PIB), rendas pessoais, industrialização, avanço 

tecnológico etc. “Mas as liberdades dependem também de outros determinantes, 

como as disposições sociais e econômicas e os direitos civis” (SEN, 2000, p. 17). 

 A efetividade instrumental da liberdade, segundo Sen, está relacionada 

com a liberdade de gozo, do poder de escolha. Dessa forma, os indivíduos deveriam 

se questionar sobre as condições necessárias para desenvolverem seu potencial em 

toda a sua plenitude. É importante salientar, também, que Amartya Sen adota uma 

visão de liberdade que envolva o livre arbítrio da liberdade, isto é, ações e decisões 

bem como as oportunidades reais que as pessoas têm, pessoais e sociais. 

 A liberdade individual é considerada como um comprometimento social 

porque ela é vista como o principal fim e o principal meio do desenvolvimento. 

 Nesse sentido, Maluf (1998, p. 281) discorre que, em sentido formal ou 

estrito, a democracia é um sistema de organização política em que a direção geral 

dos interesses coletivos compete à maioria do povo, segundo convenções e normas 

jurídicas que assegurem a participação efetiva dos cidadãos na formação do 

governo. É o que se traduz na fórmula clássica: todo poder emana do povo e em seu 

nome será exercido. Em sentido substancial, sobre ser um sistema de governo 

temporário e eletivo, democracia é um ambiente, uma ordem constitucional, que se 

baseia no reconhecimento e na garantia dos direitos fundamentais da pessoa 

humana.           

 Ainda no pensamento de Maluf (1998, p. 282), o Estado tem um fim 

imediato, que é o de manter a ordem sócio-ético-jurídica; e também um fim mediato, 

que é o de estabelecer, para todos, indistintamente, condições propícias tendentes à 

realização dos imperativos naturais da pessoa humana.    

 Assim, a cidadania esteve e sempre vai estar em constante processo 

de mudança, pois ela segue o desenvolvimento, ou é decorrência dele ou alavanca 

para o próprio desenvolvimento. 

 

2.2 A QUESTÃO DA CIDADANIA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
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  A cidadania é melhor compreendida ao pensar a cidade como o 

Estado. Assim, é possível dizer que todo cidadão que integra a sociedade pluralista 

do Estado Democrático de Direito é detentor do poder de exercer a cidadania. 

  Dessa forma, perceber o pleno alcance do conceito de cidadania 

requer um estudo do ambiente de vida e de convívio entre os homens, típico e 

próprio de um Estado Democrático de Direito. 

 Em síntese, ensina Moraes, que:  

 

[...] o Estado Democrático de Direito representa a exigência do regramento 
por normas democráticas, com eleições livres, periódicas e com ampla 
participação popular, além do respeito das autoridades públicas aos direitos 
e garantias fundamentais da pessoa humana. Cuida-se, portanto, da junção 
do princípio da legalidade com o princípio democrático, naquilo que ambos 
têm de salutar ao cotejo do império da lei com a realidade política, social e 
econômica do Estado. Em outras palavras, o formalismo legal destituído de 
conteúdo – apregoado pelo Estado de Direito – é mitigado pela participação 
efetiva e operante do povo na vida política do país em busca da justiça 
social (MORAES, apud GARCIA, 2004, p. 61). 

 

 Sobre o tema, Silva (2003) aponta que o princípio da legalidade é 

também o que norteia o Estado Democrático de Direito; deve subordinar-se à 

Constituição e seguir a legalidade democrática; e, “sujeita-se, como todo Estado de 

Direito, ao império da lei, mas da lei que realiza o princípio da igualdade e da justiça, 

não pela sua generalidade, mas pela busca da igualização das condições dos 

socialmente desiguais".         

 Completa o autor que, o Estado Democrático de Direito: 

é um tipo de Estado que tende a realizar a síntese do processo contraditório 
do mundo contemporâneo, superando o Estado capitalista para configurar 
um Estado promotor de justiça social que o personalismo e o monismo 
político das democracias populares sob o influxo do socialismo real não 
foram capazes de construir (SILVA, 2003, p. 120). 

 Diante disso, percebe-se que o conceito de cidadania está centrado na 

efetividade dos direitos da pessoa humana, em uma sociedade justa, solidária, onde 

o princípio da igualdade disciplina todas as atividades públicas e tem aplicação 

direta nas relações privadas.         

 Nesse direcionamento, encontra-se a obra: “A condição humana”, de 

Hannah Arendt (2015), isto é, o relato do desenvolvimento histórico da situação da 

existência humana da Grécia Antiga até a Europa moderna. Ela teve como objetivo, 
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no livro, discutir as possibilidades da vida ativa no mundo moderno. Define as três 

atividades: labor, trabalho e ação e descreve quatro campos possíveis, o político, o 

social, o público e o privado. A autora, então, explica de que forma os gregos antigos 

posicionavam cada atividade num desses campos e critica o mundo moderno, a 

partir desse ponto de vista.        

 A condição humana necessita da contemplação de todos os tipos de 

atividades: obra, produz tudo que é necessário para viver; ação, organiza a vida em 

comum e assegura a paz como condição de contemplação; o trabalho implica 

esforços por parte dos homens, fadiga constante por assegurar a satisfação de suas 

necessidades vitais; a categoria fundamental dessa atividade é o consumo.  

O trabalho é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo 
humano, cujo crescimento espontâneo, metabolismo e resultante declínio 
estão ligados às necessidades vitais produzidas e fornecidas ao processo 
vital pelo trabalho. A obra é a atividade correspondente à não-naturalidade 
da existência humana, que está engastada no sempre-recorrente ciclo vital 
da espécie e cuja mortalidade não é compensada por este último. A ação, 
única atividade que ocorre diretamente entre os homens, sem a mediação 
das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, 
ao fato de que os homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o 
mundo (ARENDT, 2015, p. 9). 

 A condição humana se apresenta em ciclos biológicos: nascer, crescer, 

metabolizar, responder aos estímulos externos, reproduzir e morrer.  

 Ao se conduzir pelo julgamento alheio, a pessoa se submete à 

condenação de se conformar. Se os indivíduos se comportam a partir do que são 

para os outros, cria-se uma experiência fundamental para se valorizarem, 

positivamente, as dimensões coletivas. Ao mesmo tempo, esquivar-se da ação é 

uma maneira de fugir para se assegurar a própria integridade, o que leva a uma 

ilusória sensação gratificante.   

  O homem transita entre a vida privada e a vida pública, e, nesta, o 

valor da experiência depende do valor de uma propriedade ou de uma obra; são 

esses seus maiores desafios. 

 A terceira necessidade: o fruir do imprescindível humano, explorar mais 

para explorar todo o potencial.        

 Assim, as promessas são as formas especificadamente humanas de 

ordenar o futuro, que é tão previsível e confiável à medida que isso é humanamente 

possível.           
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 Para Arendt, o evento decisivo da modernidade política é que traduz a 

sua ruptura com a compreensão clássica da política, é o ingresso no âmbito político, 

que os gregos chamavam zoe4 da vida biológica a politização da vida biológica ou a 

instrumentalização da política, pelo mero viver, compreendido como bem supremo.

 A distinção necessária decorre, para Arendt, da moderna 

desconsideração da necessária distinção entre vida biológica e política, assim como 

a felicidade que se experimenta na satisfação das necessidades vitais e a que se 

experimenta na fruição da liberdade política.      

 A política não é uma ruptura natural ou comum nos seres humanos. É 

produto da diferença entre as pessoas. Arendt se opõe radicalmente à noção 

moderna de conduta, observando como esta tensão expressa uma discussão de 

caráter antropológico e político.        

 O sujeito político surge a partir das diferenças com os outros. O homem 

não nasce político, o que se tem é um sujeito político atrás das relações humanas.

 Assim, a política não é um traço natural mais comum nos seres 

humanos. Na verdade, é produto das diferenças entre as pessoas. É o resultado do 

poder de resolver as diferenças mediante o diálogo.     

 A concepção de poder, segundo Arendt (2015), é entendida como 

submissão e subordinação, como a dominação de uns seres humanos a outros. A 

violência não gera poder, senão o consentimento mútuo. É a capacidade para 

realizar ações de bem comum.        

 Arendt (2015) fala do poder democrático, que pertence ao povo que 

escolhe quem o governa.  É o povo que decide a legitimidade de administrar o 

governo. Relação de um discurso progressista com uma ideia política com 

construção de sentido coletivo e definição de projetos participativos.  

 O Poder e a política estão relacionados com a liberdade, com a 

cooperação e com a ética. Ambos se manifestam no bem comum, na relação entre 

as pessoas, na organização das diversidades em garantir a vida e a sinergia do ser 

humano com o meio ambiente.        

                                                           
4
 Zoe é a vida natural que determina o modo de ser de todos os viventes. A zoe é imposta pela 

natureza, tem uma ontologia que determina o modo de ser de todos os viventes. Todos devem 
submeter-se à ontologia da zoe se quiserem sobreviver. A zoe é a vida animal, de todo animal, 
incluídos os humanos (Fonte: 
<http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4432&secao=392>  
Acesso em: 02/01/2017). 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4432&secao=392
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 Em oposição ao poder e à política encontram-se a força e a violência. 

Ambas estão relacionadas com a guerra e com o aspecto ditatorial, a imposição, a 

violência brutal, o domínio, o extermínio da fauna, da flora, a contaminação do ar, 

inclusive o extermínio do próprio ser humano. E, a força e a violência são o dominio 

de poucos.            

 A autora expõe ser possível ter um direito relacionado ao poder e à 

política, e este direito irá gerar leis e princípios relacionados com a coletividade, com 

o bem comum. Só se pode falar em democracia quando existe poder e política; a 

partir do momento em que ambos são substituídos pela força e violência, elimina-se 

qualquer possibilidade de existir uma cooperação. E, através da força e da violência 

podem surgir leis autoritárias que prejudicam a existência de um povo.  

 Só existe poder, só existe política, quando existe liberdade e garantia 

de vida e sinergia com a natureza, a fauna e a flora.     

 A política deveria unir a pluralidade do homem, a fim de atingir um 

objetivo, pois a tendência é a necessidade de todos. Isso tornaria a condição 

humana básica para construção de uma sociedade justa; portanto, para Arendt, a 

política tem como objetivo unir a pluralidade do homem a fim de atingir um coletivo 

moral que atenda a necessidade de todos.      

 O espaço público é construído e reflete a liberdade de todos os 

indivíduos. Diante disso, Arendt (2015, p. 39) faz uma reflexão: “Ser livre significava 

ao mesmo tempo não estar sujeito às necessidades da vida nem ao comando de 

outro e também não comandar, não significava domínio, como também não 

significava submissão.”          

 Então, a partir disso, ela criou os conceitos trabalho e labor, para 

explicar a esfera privada, em que as pessoas ficam presas as suas individualidades 

ante uma condição de vida em que garantam a sobrevivência. Constroem uma 

política egoísta com privilégios.         

 Por isso, Hannah faz um estudo baseado nas sociedades gregas que 

propunham um sistema fincado na igualdade através de uma relação com a 

natureza. Ela analisa, também, uma questão importante para a atualidade, isto é, de 

que forma institucionalizar, na política, essas ações. A hierarquização do sistema 

moderno impede que as novas gerações alcancem o poder de atuar no meio 

público, o que incapacita o homem moderno de focar nas relações humanas que 
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geram bens coletivos.          

 Arendt faz um relato detalhado da evolução dos contextos da ação e do 

discurso como forma predominante da revelação da essência do homem.  

 

2.2.1 Estado Democrático de Direito na CF/88 

 

 A República Federativa do Brasil, sob a força normativa da 

Constituição Federal, promulgada em 1988, proclamou-se como um Estado 

Democrático de Direito fundado em direitos sociais e democráticos destinados para 

todos os cidadãos. A promulgação do Estado Democrático emergiu durante um 

momento histórico para o país, por se tratar de momento de transição e de 

superação dos anos de ditadura e de regime militar para um momento marcado por 

discursos e textos democráticos.        

 A própria denominação conferida ao Brasil pelo constituinte originário 

de 1988 revela seu modelo de organização estatal, bem como a opção política de 

sua forma de governo.  

Nesse sentido ao utilizar a terminologia Estado Democrático de Direito a 
Constituição reconheceu a República Federativa do Brasil como uma 
ordenação estatal justa, mantenedora dos direitos individuais e meta-
individuais, garantindo os direitos adquiridos, a independência e a 
imparcialidade dos juízes e tribunais, a responsabilidade dos governantes 
para com os governados, a prevalência do princípio representativo, segundo 
o qual todo poder emana do povo e em nome dele, é exercido, por meio de 

representantes eleitos através do voto (BULOS, 2001, p. 45).  

 

 Nota-se que a expressão utilizada pelo constituinte adjetiva o Estado 

brasileiro com duas importantes qualidades: o fato de ser democrático, bem como o 

fato de estar submetido ao direito. Portanto, significa dizer que a expressão Estado 

Democrático de Direito deve ser minuciosamente explorada de acordo com cada 

termo que a integra.         

 Nessa linha, Estado de Direito pode ser definido como uma situação 

jurídica, ou um sistema institucional, no qual cada um é submetido ao respeito do 

direito, do simples indivíduo até a potência pública. O Estado de Direito é aquele no 

qual os mandatários políticos, os eleitos, são submissos às leis promulgadas. 

 Desta forma, Garcia-Pelayo (1977, p. 52) dispõe que a lei referida não 

é qualquer lei, mas aquela cujo conteúdo normativo se subsuma à ideia de 
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legitimidade, justiça, dos fins e valores aos quais deve servir o Direito, ou seja: 

valores que expressem normas ou princípios que a lei não possa violar, sob pena de 

não ser “lei conforme o Direito” e descaracterizar, por conseguinte, o Estado sob 

essa adjetivação.          

 Destarte, o Estado de Direito é um Estado constitucional; poder-se-ia 

dizer mais explicitamente, Estado Constitucional de Direito. Ele surge para impor 

limites ao poder exercido pelo governante.      

 Ademais, Bobbio (2000, p. 62) acrescenta que o Estado de Direito é o 

Estado dos cidadãos, onde o indivíduo tem não só direitos privados, como ocorria no 

Estado absolutista, mas direitos públicos, ou seja, direitos em face do próprio 

Estado.           

 Percebe-se que o Estado de Direito se resumia à ideia de existência de 

primazia da lei, divisão de poderes e pelo enunciado e garantia dos direitos 

individuais, atendendo o compromisso único e exclusivamente com determinação do 

texto de forma legal.          

 Trazendo essa dimensão de estudo do Estado de Direito, Dimoulis 

(2007, p. 155) descreve: 

O conceito de Estado de Direito apresenta utilidade se for entendido no 
sentido formal da limitação do Estado por meio do direito. Nessa 
perspectiva,  o conceito permite avaliar se a atuação dos aparelhos 
estatais se mantém dentro do quadro traçado pelas normas em vigor. Isso 
não garante o caráter justo do ordenamento jurídico, mas preserva a 
segurança jurídica, isto é, a previsibilidade das decisões estatais. O 
conceito do Estado de direito material é, ao contrário, problemático. As 
tentativas de enriquecimento do conceito, no intuito de considerar como 
Estado de Direito somente o ordenamento que satisfaz os requisitos da 
justiça, estão fadadas ao fracasso, já que não parece possível definir o que 

é um Estado justo. 

 O Estado de Direito significa que o Poder Político está preso e 

subordinado a um Direito Objetivo, que exprime o justo. Em outras palavras, o 

Estado de Direito surge por oposição ao Estado Absolutista, em que o rei se 

encontrava acima de todos os cidadãos e podia ordenar e mandar sem que mais 

nenhum poder lhe fizesse contrapeso. O Estado de Direito, por sua vez, supõe que o 

poder surge do povo, o qual elege os seus representantes para o governo. Esta 

concepção é a que prevalece no limiar da Revolução Francesa.   

 O Estado de Direito condensa, como se sabe, o ideal do governo de 

leis e não de homens, segundo Ferreira Filho (2007, p. 106).   
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 Por outro lado, é interessante destacar o entendimento de Bonavides 

(1987, p. 250), para quem o Estado de Direito não é nem forma de Estado nem 

forma de governo, mas sim um status quo institucional que reflete a confiança 

depositada nos governantes pelos cidadãos, como garantidores dos direitos e 

liberdades fundamentais do homem e da sociedade.    

 Assim, a estrutura do Estado de Direito pode ser sistematizada como 

propõe Dimoulis (2007, p. 401): 

1) Estrutura formal do sistema jurídico, garantia das liberdades 
fundamentais  com a  aplicação da lei geral – abstrata por parte dos juízes 
independentes;  
2) Estrutura material do sistema jurídico, liberdade de concorrência do 
mercado, reconhecida no comércio aos sujeitos de propriedade; 
3) Estrutura social do sistema jurídico: a questão social e as políticas 
reformistas de integração da classe trabalhadora; 
4) Estrutura política do sistema jurídico: separação e distribuição do poder. 

 
 

  Conclui-se, portanto, que o Estado de Direito visa a apenas fazer com 

que se respeitem as regras postas, garantindo a livre concorrência, uma estabilidade 

monetária, uma forma de equilíbrio orçamentário, a proteção da propriedade privada.

  Reforçando a ideia dos caracteres apresentados, Carvalho (2003, p. 

32) discorre que:  

A lei é o limite da ação do poder, expressão da vontade geral. São 
reconhecidos os direitos fundamentais para todos os indivíduos. O princípio 
da separação de Poderes é também inerente à concepção de Estado 
Constitucional, como limitador do poder político que deixa de ser absoluto. 
No plano econômico, o Estado se caracteriza pelo absenteísmo; é 
capitalista e burguês: não há interferência do poder político no domínio 
econômico, pois o Estado é apenas árbitro do livre jogo econômico, onde se 
garante a propriedade privada e se valoriza a liberdade, que se torna 
absoluta. 

 
 

 Em suma, o Estado de Direito apresentou deficiências, ou melhor, 

insuficiências em face ao que pregava a Revolução Francesa, pois fizeram apenas 

uma fixação formal dos direitos dos cidadãos, carecendo a disposição principal, ou 

seja, não houve o esclarecimento da possibilidade e dos meios que poderiam ser 

usados para consagrarem o exercício desses direitos.    

 Retomando a definição da expressão Estado Democrático de Direito, 

para completar o sentido explicar-se-á Estado Democrático. Este se funda no 

princípio da soberania popular, que impõe a participação efetiva e operante do povo 

na ordem pública, participação que não se exaure na simples formação dos 
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mandatários, e sim na busca de realizar o princípio democrático como garantia real 

dos direitos fundamentais da pessoa humana.      

 Nesse sentido, na Constituição Federal de 1988 extrai-se o Estado 

Democrático, confirmado pelo parágrafo único do art. 1º, em cujos termos “todo o 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente”, e, também, por normas consagradoras da participação popular em 

vários setores da Administração Pública, em especial na parte referente à ordem 

social. O parágrafo único do artigo analisado se reveste de grande importância, pois 

estabelece a fonte do poder democrático e o exercício desse poder.  

 O art. 1º caput traz a seguinte redação: A República Federativa do 

Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

No termo “República Federativa do Brasil” tem-se, a um só tempo, a afirmação e três 

características do Estado Brasileiro. Por República se entende a forma de governo 

que o estado Brasileiro segue. A palavra república provém do termo romano res 

pública, que designava a forma pela qual os romanos chamavam sua organização 

política, ‘coisa pública’. Por ‘federativa’ entende-se a forma de Estado adotada pelo 

Constituinte brasileiro em oposição ao estado uno existente na maioria dos países. A 

federação se caracteriza pela existência de disposição constitucional de 

competências específicas entre os níveis que a formam. Há, na forma federativa, 

uma relativa autonomia administrativa, financeira e legislativa dos Estados em 

relação à União, e dos Municípios em relação aos Estados. Assim, existem 

competências relativas apenas à União, aos Estados e aos Municípios, juntamente 

com as competências concorrentes que a constituição institui. O Brasil, 

interessantemente, é o único país do mundo a adotar um sistema federativo triplo 

(União, Estados e Municípios).       

 Assim, no caput do artigo 1º da Constituição Federal do Brasil de 1988, 

extrai-se a ideia de que o Estado rege-se por normas democráticas que asseguram 

a justiça social, e fundadas no princípio máximo da dignidade da pessoa humana, 

com eleições livres, periódicas e pelo povo, respeitando as autoridades públicas, os 

direitos e garantias fundamentais, além do meio ambiente.    

 Na mesma linha de estudo, Rangel (2008, p. 41) aponta o raciocínio: 
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Deste modo, Estado Democrático de Direito é o paradigma estatal que 

objetiva realizar a dignidade da pessoa humana sob a égide da 

solidariedade e da justiça social. Busca assegurar o direito à participação 

consciente, preparada e a mais ampla possível, do cidadão nos processos 

políticos decisórios, posto que todo o poder emana do povo e somente se 

legitima pelo  consentimento livre e esclarecido deste. 

 A consagração do princípio da soberania popular se sintetiza na 

afirmativa “todo poder emana do povo”, sendo que o exercício desta pode ser direto 

ou indireto. A forma indireta está ligada às eleições, consagrando-se a ideia do 

sufrágio universal, pelo qual todos têm o direito – e dever também, preenchidos os 

requisitos exigidos por lei – de votar, pelo voto direto, secreto e com valor igual para 

todos. O exercício direto pode ser feito através de “plebiscito, referendo e iniciativa 

popular”. Dando continuidade à interpretação do art. 1º da CF/88: 

Art.1 A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I -  a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

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

V - o pluralismo político 

Parágrafo único: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

  

 O primeiro fundamento apresentado pelo artigo é a soberania. A 

soberania ou governo independente.       

 Ao se inscrever a soberania no catálogo dos fundamentos do Estado 

brasileiro, quis-se demarcar que o poder político é supremo e ilimitado pelo direito 

positivo interno, além de independente, não se atrelando a qualquer injunção de 

natureza internacional, cerceadora ou subjugadora se sua potestade. Aliás, o próprio 

princípio da independência nacional vem expressamente referido como objetivo do 

Estado (art. 3, I), sendo base de suas relações internacionais (art. 4º, I) (BULOS, 

2001, p. 48).           

 A soberania é um atributo do Estado, uma qualidade que se empresta 

a esse poder. Diante de toda a celeuma que envolve o termo soberania, esta não 

está somente na busca pelo conceito, mas também envolve quem é o titular, de 

quem o poder soberano emana. Razão pela qual a Constituição Federal de 1988 

traz expresso o termo soberania, isto é, sua concepção localiza-se no povo. 
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Portanto, à medida que as transformações sociais e políticas tornam-se realidades, 

o conceito de soberania transmuda-se.       

 O inciso segundo do referido artigo traz a previsão da cidadania como 

um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, refletindo a importância que 

a sociedade brasileira conferiu à participação política dos cidadãos. Cidadania 

sempre esteve fortemente atrelado à noção de direitos, especialmente os direitos 

políticos, que permitem ao indivíduo intervir na direção dos negócios públicos do 

Estado, participando de modo direto ou indireto na formação do governo e na sua 

administração, seja ao votar, seja ao concorrer a cargo público (indireto).  

 Nesse sentido, afirma Teotônio apud Bulos (2000, p. 47-48): 

[...] fixemos nossa atenção quanto aos titulares de direitos políticos. Em 
relação a eles, compreenda-se cidadania como o status imanente às 
pessoas físicas que estão na posse dos direitos políticos gozando as 
prerrogativas que defluem do Estado Democrático de Direito. 

 Ser cidadão é ter garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais 

que asseguram a possibilidade de uma vida plena. Esses direitos não foram 

conferidos, mas exigidos, integrados e assumidos pelas leis, pelas autoridades e 

pela população em geral. A cidadania também não é dada, mas construída em um 

processo de organização, participação e intervenção social de indivíduos ou de 

grupos sociais. Só na constante vigilância dos atos cotidianos o cidadão pode 

apropriar-se desses direitos, fazendo-os valer de fato.    

 Assim, a cidadania, nos termos deste inciso II, foi empregada no 

sentido de destacar a capacidade política, a prerrogativa que o cidadão possui de 

participar da vida democrática do país. A cidadania está diretamente ligada com a 

relação entre o povo e o direito de participar nas decisões administrativas do Estado, 

estabelecendo vínculo com os direitos, sejam eles políticos ou econômicos. 

 Dessa forma, para ser uma sociedade democrática, é necessário que 

os cidadãos tenham fontes alternativas de informação e elegibilidade nos cargos 

públicos; liberdade de formar (ou aderir a) organizações políticas; direito de líderes 

políticos disputarem apoio ao voto; liberdade de expressão; direito de voto. 

 O voto deve ser visto como instrumento político. Os homens, ao 

decidirem criar o poder político e as leis, estabelecem contratos sociais. Há uma 

transferência do poder pessoal para um representante, autoridade política com 

poder de criar leis e garantir sua execução. O contrato ou pacto social só é válido se 
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as partes forem livres e iguais e agirem de forma voluntária.   

 A participação política envolve a possibilidade de influenciar de forma 

efetiva as políticas locais, regionais, nacionais e internacionais. Calcada a partir da 

ação intencional para impactar na agenda pública, na participação legal do sistema 

representativo, a partir do voto, nas campanhas, nas eleições e na estrutura 

legislativa. A participação política ocorre, também, pela participação nas estruturas, 

atividades e no trabalho partidário, em grupos organizados e em manifestações 

orientadas a exercer influência na pauta dos atores políticos e institucionais dos 

governos.            

 Conforme Lora Alarcón (2011, p. 138): 

uma cidadania integral, que abrange um espaço substancialmente maior do 
que mero regime político e suas regras institucionais. A cidadania exige, é 
claro, um sistema eleitoral eficiente, de transparência e equidade, de uma 
cultura de participação eleitoral. Entretanto, a cidadania integral implica, em 
harmonia com os direitos políticos, a efetividade dos econômicos, sociais e, 
em geral, de condições objetivas que permitam seu desenvolvimento. 

  Depreende-se que, para que aconteça o desenvolvimento é 

imprescindível o exercício da cidadania em prol de políticas sociais para a 

consecução de uma sociedade livre, justa e solidária. Mas é preciso ressaltar que a 

visibilidade do indivíduo não pode restringir-se à mera titularidade dos direitos 

políticos, pois, o aspecto cidadania deve ser analisado sob uma ótica mais ampliada. 

  O cidadão precisa sentir-se parte do Estado, sentir-se participante da 

vida do Estado. Ser cidadão é o indivíduo ser reconhecido como pessoa integrada 

na sociedade estatal. Cidadão não é simplesmente sinônimo de eleitor, mas sim de 

indivíduo participante e controlador de atividade estatal.    

  Aliás, há tempos se aguarda a diferenciação conceitual entre cidadão e 

eleitor no ramo do Direito, inclusive para se atender à utilização da nomenclatura 

“cidadão” de forma mais ampla e abarcar a conceituação utilizada pelos sociólogos e 

cientistas políticos (MORAES; KIM 2013, p. 156).     

  A cidadania “fechada”, de origem grega, evoluiu para uma cidadania 

“aberta”; antes ela levava como parâmetro a circunscrição em que o indivíduo estava 

inserido; atualmente esse conceito foi ampliado, não se restringe simplesmente ao 

domicílio.           

  Conforme escólio de Svarlien (1986, p. 177), cidadania não deve ser 

confundida com domicílio, nem cidadão com habitante. O indivíduo pode ser cidadão 
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de um estado sem ser dele habitante, ou pode ser habitante sem ser cidadão e, 

completa com a seguinte definição, que parece bem adequada: a cidadania pode ser 

definida como o estatuto oriundo do relacionamento existente entre uma pessoa 

natural e uma sociedade política, como o Estado, pelo qual a pessoa deve a este 

obediência e a sociedade lhe deve proteção. 

 Concluem a respeito desse ponto Silveira e Kipari (2009, p. 24.): 

O paradigma dos direitos de solidariedade demanda um Estado aberto à 
cidadania. Assim, essa nova cidadania pela qual se clama também não 
pode ser alcançada nos moldes do tradicional Estado nacional 
homogeneizante, dominador (imperialista) e negador das diferenças, mas 
deve caracterizar-se por um conteúdo mais abrangente e sempre com 
pluralidade jurídica e de tutela. Torna-se imperioso por isso o 
reconhecimento de uma cidadania pluritutelada – e, portanto, nacional, 
regional e universal –, que assegure em diferentes partes do globo o direito 
a ter direitos, na célebre expressão de Hannah Arendt, impulsionando 
mudanças que não se restringirão apenas a uma nação ou outra (cidadania 
estatal), mas serão implementadas de modo universal e regional.  

  O direito à cidadania está previsto no Artigo 1º da Constituição Federal, 

sendo que este artigo define como fundamentos da democracia a soberania, a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre 

iniciativa e o pluralismo político. Ser cidadão e exercer plenamente a cidadania 

resulta no respeito e na participação das decisões da sociedade para melhorar suas 

vidas e a vida de outras pessoas da coletividade.      

  Exercer a cidadania é, também, pensar no próximo, nas pessoas 

desafortunadas e necessitadas, fazendo com que elas tenham direito à moradia, ao 

voto, ao vestuário, à educação, à saúde e à segurança.    

  Nesse contexto, a cidadania ganha força, como condutora para lutar na 

busca da efetividade das políticas públicas em prol da concretização dos direitos 

sociais.           

  A tarefa do judiciário, na concretização dos chamados direitos sociais, 

é ingente e essencial para a construção e definição do Estado social brasileiro. 

Afinal de contas é o direito social quem sustenta o Estado, ao aproximar e integrar o 

indivíduo à sociedade (BAHIA, 2007, p. 5).      

  Conforme Silva (2003, p. 110), a tarefa fundamental do Estado 

Democrático de Direito consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e 

instaurar um regime democrático que realize a justiça social.   

  Nesse contexto, Bulos (2001, p. 49) opina: 
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Quando o texto constitucional proclama a dignidade da pessoa humana, 
está corroborando um imperativo de justiça social. É o valor constitucional 
supremo, no sentido de que abarca três dimensões, como ensina Antonio 
Enrique Pérez Luño: 1ª) fundamentadora – núcleo basilar e informativo de 
todo o sistema jurídico - positivo; 2ª) orientadora – estabelece metas ou 
finalidades predeterminadas, que fazem ilegítima qualquer disposição 
normativa que persiga fins distintos, ou que obstaculize a consecução 
daqueles fins enunciados pelo sistema axiológico constitucional; e 3ª) crítica 
– em relação às condutas. Os valores constitucionais compõem, 
portanto, o contexto axiológico fundamentador ou básico para a 
interpretação de todo o ordenamento jurídico; o postulado-guia para orientar 
a hermenêutica teleológica e evolutiva da constituição; e o critério para 

medir a legitimidade das diversas manifestações. 

 Partindo da afirmação de que o Estado Democrático de Direito é o 

Estado promotor de justiça social é que se fundamenta a dignidade da pessoa 

humana. Logo, por estar a dignidade da pessoa humana amparada por um princípio 

constitucional, ela é absoluta, plena e inquestionável, ou seja, seu valor é o mesmo 

da vida humana. Nesse aspecto, Sarlet (2002, p. 41) afirma: 

A dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é irrenunciável 
e inalienável, constituindo elemento que qualifica o ser humano como tal e 
dele não pode ser destacado, de tal sorte que não se pode cogitar na 
possibilidade  de determinada pessoa ser titular de uma pretensão a que lhe 
seja concedida a dignidade. Esta, portanto, como qualidade integrante e 
irrenunciável da própria condição humana, pode (e deve) ser reconhecida, 
respeitada, promovida e protegida, não podendo, contudo (no sentido ora 
empregado) ser criada, concedida ou retirada, já que existe cada ser 

humano como algo que lhe é inerente. 

 

 De qualquer modo, é incensurável a concepção kantiana no sentido de 

que a dignidade da pessoa humana, esta (pessoa) considerada como fim e não 

como meio repudia toda e qualquer espécie de coisificação e instrumentalização do 

ser humano (SALERT, 2002, p. 34).       

 A dignidade humana como direito fundamental coloca os titulares dos 

direitos fundamentais, como está na Constituição de 1988, que optou por “todos são 

iguais perante a lei [...]”; verifica-se que a diferença se encontra na expressão 

“todos”, isto é, significa cada um e todos os humanos do planeta, os quais haverão 

de ser considerados em sua condição de seres que já nascem dotados de liberdade 

e igualdade em dignidade e direitos.       

 Em compreensão à dignidade humana, surge o trabalho para dignificar 

a existência terrena. Sem o trabalho, a sensação de inutilidade paira nos espíritos. 

Por seu intermédio, o homem encontra razão para viver, porque “tudo o que o labor 
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produz destina-se a alimentar quase imediatamente o processo da vida humana, e 

este consumo, regenerando o processo vital, produz – ou antes, reproduz – nova 

força de trabalho de que o corpo necessita para seu posterior sustento” (ARENDT, 

2015 p. 122).           

 É importante concluir que o trabalho, para que alcance o desígnio 

constitucional, tem que ser livre. Daí o constituinte deixa expressamente clara a 

proibição do trabalho escravo.         

 Sobre o princípio da dignidade humana, em particular, é este o que 

lidera um extenso grupo de princípios, entre eles, o da não discriminação, o da 

justiça social e o da equidade. Daí a sua particular importância.   

 O Estado Democrático de Direito foi fundado na dignidade da pessoa 

humana e nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (CFB/1988, art. 1º, 

inciso III e IV). Dessa forma, a CF/88 sublinha a importância que têm tanto o 

trabalho quanto a livre iniciativa, que constituem a base para o desenvolvimento do 

povo e o respeito à dignidade do empregado e do empregador. Isto significa a 

garantia do exercício de todas as formas lícitas de trabalho e de atividade 

empresarial, como expressão efetiva do fundamento constitucional.   

 A Constituição Federal de 1988 dispõe, no art. 1°, IV, que, dentre 

outros, a República Federativa do Brasil tem como fundamentos “os valores sociais 

do trabalho” e, no caput do art. 170, dispõe que a ordem econômica é “fundada na 

valorização do trabalho humano”. Deve-se dar atenção tanto à dimensão humana do 

trabalho, que está relacionada com a dignidade e a própria subsistência da pessoa, 

enquanto ser dotado de livre arbítrio e dignidade, quanto à dimensão patrimonial do 

trabalho, que se revela na relação de emprego em si, cuja finalidade é a produção e 

circulação de riquezas mediante o pagamento de uma retribuição pecuniária. 

 Aliado à dignidade da pessoa humana, o trabalho, que tem um valor 

social de fundamento da República, deve ser o elemento principal de todo o Estado 

Democrático de Direito, devendo as ações de toda a comunidade buscar, além da 

dignidade humana, o valor social do trabalho. Assim, embora a dignidade da pessoa 

humana possa ser lida como o “princípio dos princípios”, ou “princípio fundamental” 

do ordenamento jurídico brasileiro, o fundamento da valorização do trabalho 

humano, abrangendo todos os trabalhadores, em sentido amplo, como elemento 

essencial de toda a sociedade democrática, deve ser tratado com o mesmo 
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destaque que a dignidade da pessoa humana.      

 A livre iniciativa, em realidade, participa de um modelo econômico, 

calçado no modelo liberal, não corroborando elemento inerente à configuração 

estrutural da República. Bem andariam os constituintes se tivessem seguido a 

técnica alvitrada na Constituição de 1946, que vaticinou em seu art. 45: “A ordem 

econômica deve ser organizada conforme os princípios de justiça social, conciliando 

a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano”.  

Ao atender aos preceitos da livre iniciativa, deve-se valorizar todo o trabalho 
da pessoa enquanto humano, com diversas iniciativas que tentem efetivar 
os demais princípios da ordem econômica que tem relação com a 
valorização do trabalho, como a redução das desigualdades sociais e a 
busca do pleno emprego. Portanto, a valorização do trabalho humano não 
significa apenas criar medidas de proteção ao trabalhador que limitem, 
dentre outros princípios, a livre iniciativa, mas sim admitir o trabalho e o 
trabalhador como principal agente de transformação da economia e meio de 
inserção social. De outra forma, estaríamos sempre buscando a valorização 
do direito “do trabalho”, sem valorizar o direito “ao trabalho”, e tentando 
alterar a ideia que o mercado faz do trabalho humano, de ser este apenas 
um fator de produção (PETTER, 2007, p. 44). 

 

  O Pluralismo Político é decorrente do próprio conceito de Pluralismo. 

Partindo dessa definição, seria uma sociedade plural composta por vários setores de 

poder como partidos políticos, sindicatos, associações, entidades de classe, igrejas, 

universidades, escolas, empresas, organizações em geral, inexistindo, portanto, um 

único órgão responsável por proferir as decisões administrativas e políticas. A 

corrente pluralista se opõe à tendência de unificação do poder, sedimenta-se na 

variedade de correntes sociais, políticas, econômicas, ideológicas e culturais. 

  André Hauriou (1972, p. 225 apud BULOS, 2001, p. 52) discorre que: 

Admitir uma sociedade pluralista significa aceitar a diversidade de opiniões, 
muitas vezes conflitivas e tensas entre si. Mas isso é benéfico, sobremodo 
salutar, pois propicia a liberdade de pensamento, ou como acentua André 
Hauriou, enseja “o pluralismo das opiniões entre os cidadãos, a liberdade de 
reunião onde as opiniões não ortodoxas podem ser publicamente 
sustentadas  (somente, em princípio, a passagem às ações contrárias à 
ordem pública é vedada), a liberdade de associação e o pluralismo dos 
partidos políticos, o pluralismo das candidaturas e o pluralismo dos grupos 
parlamentares com assento nos bancos das Assembleias. 

   

 O pluralismo político é um dos pilares do Estado brasileiro, e é 

decorrente da democracia. Pluralismo significa participação plural na sociedade. 

Percebe-se, portanto, que o Pluralismo visa a uma interdependência entre os 
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diversos setores sociais, pois esses setores, ao mesmo tempo em que exercem 

fiscalização uns sobre os outros, o que retira a tomada de decisão unilateral, 

também necessitam uns dos outros para protegerem e consubstanciarem seus 

interesses, o que, consequentemente, evita que o poder esteja demasiadamente 

concentrado em apenas um deles.       

 Portanto, faz-se necessário ressaltar que o Pluralismo Político é uma 

das vertentes constitucionais estabelecida pelo Constituinte Originário, pois sem a 

construção de um ambiente democrático, capaz de propiciar a convivência dos 

diversos grupos sociais, essa pluralidade não existiria. Tanto é assim, que diversos 

dispositivos constitucionais buscam proteger a concepção pluralista acima transcrita, 

tais como: artigo 5º, inciso IV (liberdade de pensamento); artigo 8º (liberdade de 

associação profissional ou sindical); artigo 17 (liberdade de criação, fusão, 

incorporação e extinção de partidos políticos); artigo 45 (proporcionalidade na 

composição da Câmara dos Deputados; artigo 206, inciso III (pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas); art. 215 e 216 (cultural) e art. 220, caput, §5º 

(informação), dentre outros.        

 Assim, é importante destacar o nascimento do pluralismo, ocorrido no 

preâmbulo da Constituição Federal de 1988, que define as raízes do pluralismo no 

Estado Democrático de Direito ao assegurar os direitos sociais e individuais 

primados pela liberdade, igualdade e justiça, valores supremos de uma nação 

pluralista.          

 Segundo Bobbio (1992, p. 928), o pluralismo persegue formar uma 

sociedade composta de vários centros de poder, mesmo que em conflito entre si, 

aos quais é atribuída a função de limitar, controlar e contrastar, até o ponto de  

eliminar o centro do poder dominante, historicamente identificado com o Estado.

 Inserido na Constituição Federal Brasileira, o pluralismo político é um 

instrumento de orientação, exercendo uma função primordial de ordem política e 

jurídica, preservando as diferenças entre os membros da sociedade bem como seus 

variados interesses, e possibilitando, ainda, a participação dos cidadãos no Poder 

Político.           

 Dessa forma, o constituinte abriu caminho para a implantação definitiva 

de uma democracia pluralista, logo ao dispor, no parágrafo único: “todo o poder 

emana do povo...”. Assim, a emanação da potestade advém do povo.  
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 Sintetizando e interpretando os princípios que integram o artigo 

primeiro da Constituição Federal de 1988, Di Pietro (2012) extrai do art. 1º da 

Constituição quatro princípios fundamentais:      

 1º do Estado Democrático, confirmado pelo parágrafo único em cujos 

termos “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos  

ou diretamente, nos termos da Constituição”, e por normas consagradoras da 

participação popular em vários setores da Administração Pública, em especial na 

parte referente à ordem social;         

 2º do Estado Federativo, reafirmado pelos dispositivos que distribuem 

as competências, com certa margem de autonomia, entre União, Estados e 

Municípios, e pela preocupação de respeitar o regionalismo contido no art. 3º, inciso 

III, e artigo 170, inciso VII;         

 3º do Estado Social, fundado na dignidade da pessoa humana e nos 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e confirmado no art. 3º, que atribui à 

República, entre outros objetivos, o de 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, isto sem falar no Título VIII, 

referente à ordem social, que teve como base o primado do trabalho e como objetivo 

o bem-estar e a justiça sociais (art. 193), com normas em grande parte 

programáticas, voltadas para a seguridade social, educação, cultura, desportos, 

ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, criança e 

adolescente, idosos e índios; na maioria dos casos, o Estado desenvolverá 

atividades com participação da coletividade interessada, acentuando-se o caráter 

democrático com que se exercerá a administração pública;     

 4º do Estado de Direito, significando que toda atividade estatal está 

submetida à lei e ao direito, cada um dos Poderes exercendo suas atribuições com 

independência em relação aos demais, cabendo ao Judiciário, cercado de garantias 

de imparcialidade e independência, apreciar a legalidade dos atos da Administração 

e a constitucionalidade de leis e atos normativos editados pelos demais Poderes. 

 Mediante o exposto, com a consagração do Estado de Direito, tomou 

força a ideia da democracia como meio de se garantir o interesse social, em 

detrimento de sentimentos e interesses minoritários.     
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 Nessa linha, a Constituição de 1988 garante o princípio da Democracia 

Representativa como regra, porém aceita, em casos excepcionais, o sistema de 

Democracia Direta, visando à participação plena dos cidadãos em tomadas de 

decisões significativas gerenciadas pelo Estado.     

 É possível perceber, então, que o conceito de Estado Democrático de 

Direito transcende a ideia destas duas formas: Estado Democrático e Estado de 

Direito. Estado Democrático nasce no princípio da soberania popular, pelo qual o 

povo é titular do poder constituinte, é o ente que legitima todo o poder político. 

Configura-se, assim, a exigência de que todas e cada uma das pessoas participem 

de forma ativa na vida política do país.        

 O Estado de Direito, a priori, relacionava-se à ideia de existência de 

primazia da lei, divisão de poderes e pelo enunciado e garantia dos direitos 

individuais (autodeterminação da pessoa), não se confundindo com mero Estado 

Legal. Mas, atualmente, a expressão Estado de Direito agregou e ampliou sua 

dimensão, acoplando-se a ela: estado de direito, constitucional, democrático, 

ambiental e liberal – restringindo a ação do Estado somente à defesa da ordem e 

segurança públicas.         

 Retomando o exposto, pode-se sintetizar o Estado Democrático de 

Direito, apresentado no caput do artigo 1º da Constituição Federal do Brasil, de 

1988, como: Estado que deve reger-se por normas democráticas, assegurando a 

justiça social e fundado no princípio máximo da dignidade da pessoa humana, com 

eleições livres, periódicas e pelo povo, respeitando as autoridades públicas, os 

direitos e garantias fundamentais e o meio ambiente.  

 

2.2.2 Cidadania no contexto da CF/88 

 

 A Constituição de 1988 reconhece o que há de mais nobre e 

superlativo no tocante aos valores e princípios, em particular à liberdade em sua 

máxima aspiração de concretizar a dimensão humana. Com isso, conquista-se um 

Estado Democrático de Direito, com a tarefa de garantir os direitos dos cidadãos e 

também de ensinar os deveres que devem ser cumpridos.    

 O Brasil, com a promulgação de sua Carta Magna, proclamou-se um 

Estado que faz da justiça, da razão e da liberdade os caminhos para um regime 
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político e social; é um Estado de separação de poderes, constitucional, legítimo, de 

cidadania, de direitos fundamentais, de proteção e tutela da dignidade da pessoa 

humana. A constituição não só descreveu uma estrutura política do Estado, mas 

definiu expressamente os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros.   

 Cidadania é a prerrogativa de a pessoa física exercer direitos políticos. 

É, também, o critério a ser observado como indispensável ao gozo de certas 

prerrogativas e garantias constitucionais (BULOS, 2001, p. 48).   

 A Constituição é a Carta Magna de um país, ou seja, todas as 

condições que garantem a igualdade de justiça para todos os brasileiros estão 

registradas neste documento que deve ser respeitado independentemente do partido 

que estiver no poder.          

 Tomando-se por referência a Constituição Brasileira de 1988, a 

participação do cidadão pode se dar por meio de:     

 - Conselhos que representem segmentos da população (crianças e 

adolescentes, mulheres, negros e idosos, entre outros).     

 - Conselhos comunitários que reúnam pessoas, instituições sociais e 

empresariais com o objetivo de buscar soluções para problemas comuns.  

 - Movimentos sociais que reivindiquem e promovam conquistas de 

direitos civis, políticos e sociais.         

 - Movimentos de gestão estimulados pelo Poder Público, que reúnam 

pessoas, organizações sociais e empresariais dispostas a participar no 

planejamento, execução e avaliação dos serviços públicos.     

 Os movimentos e as instituições sociais, as organizações não 

governamentais, as empresas e todas as formas de organização da sociedade civil 

representam, hoje, legítima e legalmente, as necessidades da população. Por esse 

motivo, devem ser respeitadas, reforçadas e qualificadas para que, juntas, assumam 

a importante tarefa de criticar a realidade e construir uma nova forma de convivência 

pacífica, organizada e que promova uma melhor qualidade de vida para todos os 

brasileiros.           

 Os modos de participar, segundo a Constituição: no debate de 

soluções para problemas nas esferas local, municipal, estadual ou federal, a 

Constituição de 1988 estimula o envolvimento da sociedade civil organizada por 

meio de mecanismos muito importantes de participação cidadã, como: o Projeto de 
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lei de Iniciativa Popular, o Referendo e o plebiscito que comprovam o avanço 

extraordinário no tratamento jurídico de respeito e garantia à vigência dos direitos 

humanos.            

 Cabe às pessoas, portanto, determinarem as regras jurídicas sob as 

quais desejam viver.          

 Não é suficiente, no entanto, apenas criar tais regras jurídicas. É 

preciso contar com instrumentos jurídicos de defesa se por acaso as leis não forem 

respeitadas, configurando abuso de poder ou ameaça aos direitos individuais e 

coletivos.            

 Os instrumentos de defesa à disposição do cidadão brasileiro são: 

habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, mandado de 

injunção. 
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3 EDUCAÇÃO E EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

                  “Educação não transforma o mundo. 
            Educação muda pessoas.  

Pessoas transformam o mundo.” 

         Paulo Freire 

  

3.1 O DIREITO À EDUCAÇÃO E À CIDADANIA 

 A abordagem sobre Educação será feita a partir do direito 

constitucional positivo vigente. O exercício do direito à educação, assim como dos 

demais direitos fundamentais, é uma exigência de cidadania que se materializa no 

ordenamento e na prática jurídica dele decorrente.     

 Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988: "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".  

 Do artigo, pode-se chegar a alguns conceitos básicos da educação na 

Constituição: 

 A educação é um direito de todos;  

 A educação é dever do Estado;  

 A educação é dever da família;  

 A educação deve ser fomentada pela sociedade.  

 Os objetivos gerais da educação podem ser, também, deduzidos a 

partir da leitura do referido artigo: o pleno desenvolvimento do indivíduo, 

capacitando-o para o preparo do exercício da cidadania, a fim de almejar a 

qualificação da pessoa para o trabalho.  

 Inicia-se por entender o alcance da educação como direito de todos. A 

educação é a prerrogativa que todas as pessoas possuem de exigir do Estado a 

prática educativa. Como direito de todos, a educação, pois, traduz muito da 

exigência que todo cidadão pode fazer em seu próprio favor.  

 Sem embargo, a educação como direito de todos aparece, pela 

primeira vez, na Constituição de 1934. O artigo 149 da Constituição de 1934 assim 

se pronuncia sobre ela:  
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A educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos 
poderes públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a 
estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores 
da vida moral e econômica da Nação, e desenvolver num espírito brasileiro 
a consciência da solidariedade humana. 

 

 A educação, ao longo da vida, é compreendida como um processo 

permanente e comunitário, pelo qual o homem vai construindo e enriquecendo a sua 

individualidade no sentido de uma participação ativa, integrada, responsável e 

realizada nas várias comunidades de que faz parte. Este processo, enquanto um 

processo de autoconstrução participada dos indivíduos e co-construção das 

comunidades, está fortemente vinculado, condiciona e é condicionado pelo campo 

da saúde e por todas as questões relativas ao desenvolvimento.   

 Todas as pessoas têm direito à educação e é reconhecido este direito 

pela Constituição Federal, por normas nacionais e internacionais.  Tal é o caso do 

art. XXVI da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Do mesmo 

assunto se ocupa a Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do 

Ensino de 1960 e o art. 13 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais de 1966. 

 

Artigo 26 

I) Todo o homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. A instrução técnica profissional será acessível a todos, bem 
como a instrução superior, esta baseada no mérito. 

II) A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do 
homem e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e amizade entre todas as nações e grupos 
raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol 
da manutenção da paz. 

III) Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que 
será ministrada a seus filhos. 

 

 É um direito universal e fundamental de todos os homens, estando 

embasado nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.  

 Ao Estado há a obrigatoriedade de implantar uma política educacional, 

onde todos os cidadãos, homens e mulheres, tenham acesso á educação.  

 Este direito, encontrando-se amparado no princípio da igualdade, está 

consagrado na Constituição Federal em seu Artigo 6º, como um direito social, pois 

atinge a toda a coletividade. É uma garantia de que haverá educação de qualidade 
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para todas as mulheres, para todos os cidadãos.     

 A responsabilidade pela garantia do direito à educação é do Estado, da 

família e da sociedade, devendo estes promover, incentivar e colaborar para a 

concretização desse direito importantíssimo dentro de um Estado democrático.  

 Insta acentuar que tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, especificamente no Artigo 4º, da Lei nº 8.069/90, há a 

previsão de que tanto o Estado, quanto a família e a sociedade, têm que assegurar 

os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes como prioridade no 

tocante à educação.         

 Explora as dificuldades conceituais que envolvem o sentido de 

educação e cidadania no próprio texto constitucional e também nos discursos sociais 

e fontes bibliográficas especializadas, com o objetivo de contribuir para as reflexões 

sobre o papel da Educação na formação do indivíduo participativo, condição 

indispensável para o fortalecimento do regime democrático no Brasil.  

 Defendendo o entendimento de que a Educação Constitucional é 

requisito fundamental e indispensável para que esta reivindicação popular seja 

adequada, justa e exequível, o autor Bobbio (2004, p. 23) alerta: 

 

Deve-se recordar que o mais forte argumento adotado pelos reacionários de 
todos os países contra os direitos do homem, particularmente contra os 
direitos sociais, não é a sua falta de fundamento, mas a sua 
inexequibilidade. Quando se trata de enunciá-los, o acordo é obtido com 
relativa facilidade, independentemente do maior ou menor poder de 
convicção de seu fundamento absoluto; quando se trata de passar à ação, 
ainda que o fundamento seja inquestionável, começam as reservas e as 
oposições. 

  Nesse sentido, ratificando que o problema é a Educação Constitucional 

e participação do cidadão, Rangel (2008, p. 54) explica: 

 

Sem a devida Educação Constitucional, o cidadão, titular do poder soberano 
– no arquétipo estatal democrático – acredita, simploriamente, que o Estado 
não lhe pertence e que as riquezas, as propriedades estatais são coisas 
sem dono, que qualquer um pode destruir ou apropriar, impunemente. 

  No Brasil já é possível perceber uma mudança substancial quanto à 

questão da cidadania e da garantia dos direitos individuais, traduzida pelas 

iniciativas cada vez mais frequentes da sociedade civil.     

  Sabe-se que ainda há uma enorme distância entre o que determina a 



52 
 

 
 

lei e a realidade social do país. Se, nos últimos anos, conquistaram-se avanços 

legais importantes, como a Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Orgânica de Assistência 

Social, é hora, agora, de se impor a tarefa de fazer com que esses direitos sejam 

respeitados, valorizados e incorporados à vida do cidadão brasileiro.  

  O conceito original de cidadania, historicamente, estava associado ao 

burguês e não se estendia a toda a população. Voltando a uma época desprovida de 

indústria, tecnologia, meios de comunicação tal qual se tem hoje, com crenças 

diferentes, já se pode imaginar que ser cidadão na Grécia ou na Roma antiga era 

muito diferente da ideia de cidadania que atualmente se adota.   

  Analisando a palavra cidadania, esta remete à palavra cidade. E foi 

exatamente com o surgimento das cidades que o termo foi criado e difundido.  

  Derivando da palavra cidadão, referia-se àquele que morava na cidade. 

Conclui-se, então, que cidadania é o vínculo político-jurídico entre o Estado e uma 

pessoa – o cidadão, o que pressupõe o status da nacionalidade e proporciona a 

titularidade de direitos e deveres fundamentais. 

 

[...] essa nova ideia de cidadania se constrói, pois, sob, o influxo do 

progressivo enriquecimento dos direitos fundamentais do homem. A 
Constituição de 1988, que assume as feições de uma Constituição dirigente, 
incorporou essa nova dimensão da cidadania, quando no seu art.1º, inciso 
II, a indica como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito em 
que é constituída a República Federativa do Brasil (SILVA, 2013, p. 11). 

 

 Pode-se, então, dizer que: Cidadão é um indivíduo que tem 

consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as questões 

da sociedade. – Tudo o que acontece no mundo, acontece comigo. Então eu preciso 

participar das decisões que interferem na minha vida –. Um cidadão com sentimento 

ético forte e consciência da cidadania não deixa passar nada, não abre mão desse 

poder de participação [...]. A ideia de cidadania ativa é ser alguém que cobra, propõe 

e pressiona o tempo todo. O cidadão precisa ter consciência de seu poder (SOUZA; 

RODRIGUES, 1994).         

 Ser cidadão significa ser sujeito de direitos e deveres: cidadão é, pois, 

aquele que está capacitado a participar da vida da cidade e, extensivamente, da vida 

da sociedade. Para o cientista italiano Norberto Bobbio (2004, p. 54) “o direito do 

cidadão é a conversão universal, em direito positivo, dos direitos do ser humano”. 
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 Para Bobbio (2004), os direitos do homem são naturais e universais, ou 

seja, fundamentam-se na preservação da espécie humana, que deve ser 

resguardada pelas condições materiais básicas, indispensáveis à sua existência 

(alimentação, abrigo, segurança etc.). Já, o direito de cidadão se fundamenta no 

direito positivo, ou seja, aquele que procura preservar a vida política e civil das 

pessoas, pela liberdade de pensamento, de expressão, de locomoção, de voto etc. 

O direito positivo igualmente tem valor universal (é válido para todos os países).

 Como termo legal, cidadania é mais uma identificação do que uma 

ação. Como termo político, cidadania envolve compromisso ativo, responsabilidade; 

significa o cidadão fazer diferença na sua comunidade, na sociedade, no país. 

 A participação cidadã, como método, supõe o resgate de experiências 

vividas anteriormente e a criação de novas formas de atuação social, partindo do 

pressuposto de que todos os indivíduos, desde o analfabeto até o mais letrado, do 

trabalhador ao empresário, podem e devem expor seus próprios interesses sem 

distinção de classes sociais, gênero, cargos ocupados, enfim, deve ter possibilidade 

e espaço para manifestação de suas expectativas pessoais e coletivas.   

 Esse espaço coletivo onde todos podem falar e ser ouvidos é, em si, 

uma proposta educativa no sentido de estimular os indivíduos a criarem uma cultura 

de cidadania.           

 O individuo participativo se torna cidadão na medida em que atua 

efetivamente na vida de uma comunidade, de uma cidade, de um estado ou país, 

transformando-se em sujeito de suas ações, crítico, apto a realizar escolhas e de 

melhor defender seus direitos e cumprir seus deveres.     

 Ao se pensar em participação, deve-se guiar pelo sentimento de 

respeito à dignidade humana, que requer um comportamento de valorização do 

diálogo; respeito mútuo quando se propõe discutir ideias, exige atuação em 

presença física, espaço para descentralização das decisões, oportunidade de 

acesso às informações e, principalmente, capacidade de julgamento da realidade. 

 O exercício da cidadania, como apresentado no presente estudo, é a 

participação de todos para viver melhor em conjunto, porém isso tudo requer de 

cada indivíduo, obrigatoriamente, uma corresponsabilidade; caso contrário, uma 

sociedade enfraquecida, sem participação, sem consciência da importância de se 

unir aos demais por existir interesses comuns, é uma sociedade alienada e 
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facilmente comandada por indivíduos que irão impor seus interesses particulares. É 

por isso que a educação, o acesso à informação, o estímulo ao diálogo e à 

discussão, são elementos fundamentais para alimentar o exercício da cidadania.

 A cidadania está na base do Estado Democrático de Direito porque o 

funcionamento pleno das instituições está diretamente relacionado ao fato de o 

cidadão ter assegurado um conjunto de direitos e deveres. Cada etapa da 

democratização brasileira ajudou a consolidar o exercício dos direitos de cidadania 

do povo brasileiro, que passou, nas últimas décadas, a ampliar sua participação nas 

decisões do Estado nacional.         

 Todos os cidadãos formam o conjunto de elos que compõem a 

sociedade, devendo ser tratados de forma igualitária perante o Estado.   

 O exercício da cidadania em um Estado de Direito implica, entre outros 

fatores, no acesso fácil ao Judiciário, onde os cidadãos possam levar seus conflitos 

e ter, em tempo oportuno, uma decisão que contribuirá para a paz social.  

 A participação política também está entre os principais direitos do 

cidadão, que pode escolher seus representantes pelo voto direito e exercer seu 

direito da elegibilidade, podendo decidir sobre o futuro do país.    

 Pode-se definir cidadania como um status jurídico e político mediante o 

qual o cidadão adquire direitos civis, políticos e sociais; e deveres (pagar impostos, 

votar, cumprir as leis etc.) relativos a uma coletividade política, além da possibilidade 

de participar na vida coletiva do Estado. Esta possibilidade surge do princípio 

democrático da soberania popular.        

 Atualmente, o conceito de cidadania foi ampliado, constitui um dos 

princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito e pode ser traduzido por 

um conjunto de liberdades e obrigações políticas, sociais e econômicas. Ser 

cidadão, hoje, implica exercer seu direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à moradia, 

à educação, à saúde, à cobrança de ética por parte dos governantes.   

 Sempre que o cidadão tem um direito violado, ele pode constituir um 

advogado para postular, em seu nome, na Justiça. Por isso, o advogado presta 

serviço público e tem função social. Exercer plenamente a cidadania consiste em 

participar ativamente das decisões da comunidade, da cidade, do Estado e do país; 

propondo soluções para os problemas em todos os âmbitos do convívio social.  

 Exercer plenamente a cidadania consiste em participar ativamente das 
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decisões da comunidade, da cidade, do Estado e do país, propondo soluções para 

os problemas em todos os âmbitos do convívio social. Quanto mais consolidada 

estiver a cidadania no Brasil, mais chance ter-se-á de construir um país, onde o 

Estado não se sobrepuja aos seus cidadãos.       

 Conforme já exposto acima, um dos princípios fundamentais que 

constituem o Estado democrático é a cidadania, nos moldes estampados no Artigo 

1º, da Lei Maior. Exercer a cidadania é ter a consciência de que o cidadão é sujeito 

de direitos, tais como à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, aos direitos 

civis, políticos e sociais.    

Buscar-se-á o sentido do termo cidadania de forma afinada com o princípio 
constitucional da soberania popular, com a igualdade material advinda da 
efetivação dos direitos sociais e com o exercício participativo, fiscalizatório e 
democrático do cidadão em relação ao poder público. Para tal fim supremo, 
a Educação Constitucional preparativa do exercício da cidadania apresenta-
se como insubstituível requisito e sólido alicerce (RANGEL, 2008, p. 67). 

 

 Por outro lado, além dos direitos do cidadão, existem os deveres que 

devem ser cumpridos. O cidadão deve estar ciente de suas responsabilidades, 

porque faz parte da coletividade, da nação e do Estado.     

 Para que haja um bom funcionamento do grande organismo, todas as 

pessoas devem colaborar com uma parcela para o engrandecimento do país, para 

que a justiça social seja atingida em sua plenitude.      

 Para a existência da cidadania, devem ser concedidos os direitos 

políticos a todos os cidadãos, com o efetivo exercício desse direito por todos, e é 

uma obrigação do Estado o acesso ao conhecimento necessário, para que haja uma 

participação democrática.         

 Para que a democracia seja exercida plenamente, faz-se necessário 

que os cidadãos tenham a intenção de escolher seus governantes e queiram 

participar da vida democrática.         

 Deve haver um comprometimento com os seus eleitos, podendo 

exercer o direito de se expressar e apontar o que aprova ou o que não aprova em 

seus atos e ações. Assim, estarão exercendo plenamente a cidadania, com a 

consciência de vivenciarem a vida política do país, e poderão se sentir verdadeiros 

cidadãos. Viver o processo de construção do destino do país é o grande e 

maravilhoso exercício que uma pessoa pode ter em sua existência, pois estará 

contribuindo para seu engrandecimento pessoal e de toda a sociedade.   
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 Votar é um ato de cidadania, e o governante, certamente, necessita de 

sustentáculo para o exercício do poder; e, com a vontade de todos os cidadãos, ou 

não, as decisões devem ser tomadas e levadas até o último termo, com a 

cumplicidade da sociedade.         

 O cidadão deve ter uma crítica construtiva e um comportamento de 

grande cumplicidade com o país, aceitando as decisões necessárias tomadas pelos 

governantes, mesmo que não sejam as almejadas por ele, mas que serão para a 

coletividade, como um todo. A cidadania deve ser exercida com a participação 

maciça na administração da coisa pública, com embasamento no princípio da 

igualdade, sem qualquer discriminação de idade, sexo, raça, credo ou estado civil. 

 Com a participação de todos da sociedade no exercício da cidadania, 

pode-se chegar ao objetivo de se ter uma convivência social, que resultará na paz 

social e em um regime democrático com autenticidade.     

 A liberdade e a justiça devem estar presentes para a plenitude da 

cidadania, fazendo com que a sociedade se sinta segura, com liberdade e em paz. 

 Frente a essa realidade, pós-modernidade, centralidade do econômico, 

é preciso lembrar a importância do exercício da cidadania.    

 A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 

possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não 

tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de 

decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. (DALLARI, 

1998, p. 14).    

3.2 CIDADANIA COMO FINALIDADE DA EDUCAÇÃO  

  A Constituição Federal de 1988 prevê o preparo para o exercício da 

cidadania como uma das finalidades da educação nacional. Predomina, no 

entendimento popular, a ideia de que cidadania é gozo de direitos sociais 

concedidos de forma paternalista pelo Estado, indicando o diagnóstico muito 

recorrente de que faltaria aos brasileiros uma cultura cívica. Há uma intensa retórica 

em torno da importância da formação para a participação ativa do cidadão nos 

negócios públicos, embora os interesses da própria Educação sejam cada vez mais 

utilitários e voltados para a obtenção de êxito econômico. 
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 Ao se falar em educação para cidadania, lembra-se, no presente 

estudo, do ilustre autor espanhol Antonio Bolívar (2007), que, brilhantemente, criou a 

obra: Educación para la ciudadanía: algo más que uma asignatura.   

 Ao tratar do tema, Bolívar (2007) separa em duas partes a leitura sobre 

educação e cidadania. Na primeira parte, ele apresenta uma cidadania ativa e 

responsável em um marco comunitário, propostas inovadoras sobre suas 

articulações na escola e na comunidade; e, na segunda parte, o autor expõe a 

educação para cidadania no currículo escolar, isto é, centra a discussão no currículo 

dividindo-a em três dimensões: as competências básicas como modo para 

assegurar uma equidade em educação a toda a cidadania; como organizar a 

educação para a cidadania em um currículo e, finalmente, uma análise do currículo 

espanhol de educação para a cidadania.      

 São políticas educativas, voltadas para a cidadania, que contribuem 

para formar cidadãos mais competentes, civicamente, e comprometidos, mediante a 

participação nas responsabilidades coletivas. Nesse sentido, Bolívar (2007, p. 09) 

discursa sobre educação e valores: 

 

No son las estructuras formales de uma democracia las que le dan fuerza y 
la hacen sostenible, sino las virtudes cívicas y la participación activa de sus 
ciudadanos. La ciudadanía puede, además, ser un modo de conciliar el 
pluralismo y la creciente multiculturalidad en nuestra sociedade. De ahí la 
importância de su cultivo en la  educación.  

 

  Conscientes da relevância, muitas políticas educativas têm incluído no 

seu sistema educacional, a pedagogia em torno dos valores democráticos e da 

participação democrática, com o fim de preparar os alunos para o exercício de uma 

cidadania ativa. A União Europeia declarou, desde 2005, o Año Europeo de la 

Ciudadanía a través de la Educación, cujo slogan da campanha, Aprender y vivir la 

democracia, convida todos os países-membros a um conjunto de ações promotoras 

de uma cidadania ativa e uma cultura democrática.     

  A educação para a cidadania deve ser entendida em sentido amplo, e 

não se tratar apenas de uma disciplina, matéria isolada. Não que sua presença, 

como disciplina obrigatória no currículo formal, não seja essencial, mas, em lugar de 

se restringir à aprendizagem de determinados valores, comportamentos ou atitudes, 

também deve educar para o exercício da cidadania, o que inclui garantir que todos 
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os cidadãos possam adquirir o conjunto de saberes e competências que possibilitam 

a participação ativa na vida pública.  

 No que se refere a currículo básico, seria primordial que a disciplina 

fizesse parte da educação básica, fundamental e ensino médio, pois, com essa 

formação, a pessoa teria um capital cultural mínimo e a competência ativa 

necessária para mover-se e integrar-se na vida coletiva. 

       
Por eso, revitalizar la educación para la ciudadanía, formar ciudadanos, 
significa, entonces, no sólo enseñar um conjunto de valores propios de uma 
comunidade democrática, sino estructurar la escuela y el aula com 
processos (dialogo, debate, toma de decisiones colegiadas) em los que la 
participación activa, en la resolución de los problemas de la vida em común, 
contribuya a crear los correspondientes hábitos y virtudes ciudadanas 
(BOLÍVAR, 2007, p. 11).   

 
 

 

 É a configuração da escola como um grupo que compartilha normas e 

valores para que provoque uma genuína educação para a cidadania democrática, o 

que exige uma ação conjunta através de um projeto educativo da prática docente 

cotidiana.           

 Não há que se pensar em uma escola solitária, neste universo atual de 

sociedade imersa no mundo da informação, ou seja, sociedade da informação; a 

escola, sozinha, não pode satisfazer todas as necessidades de formação dos 

cidadãos.           

 Partindo dessa perspectiva, a tarefa é revitalizar a participação da 

sociedade civil, para compartilhar a educação dos cidadãos, mais amplamente no 

âmbito familiar e local. 

 

Educar para el ejercicio activo de la ciudadanía no concierne, pues, sólo a 
los educadores y el professorado, porque el objetivo de uma ciudadanía 
educada es uma meta de todos los agentes e instancias sociales. Asumir 
aisladamente la tarea educativa, ante la falta de vínculos de articulación 
entre família, escuela y medios de comunicación, es uma fuente de 
tensiones, de malestar docente y de nuevos desafios (BOLÍVAR, 2007, p. 
12). 

 

 

 A ideia de cidadania não deve estar ligada exclusivamente aos direitos 

individuais – civis, políticos e sociais –, mas incluir, ao mesmo tempo, aqueles 

vínculos capazes de unir os cidadãos a comunidade.     

 A educação para a cidadania democrática deve situar-se na agenda 

das políticas educativas e, ao mesmo tempo, constituir-se em um fator de inovação 
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tanto de gestão dos centros como nos programas e métodos de ensinar.  

 O que significa aprender a viver a democracia para todos, contemplar 

com linhas de ação: o desenvolvimento e aplicação de políticas de educação para a 

cidadania e a inclusão social, o governo democrático das instituições educativas, 

novas funções e competências dos professores e outros profissionais da educação 

para uma cidadania democrática e de direitos humanos. 

 

3.2.1 A Cidadania na Praxis Escolar  

.  O projeto político pedagógico significa articular o papel da escola de 

uma forma viável, de uma forma que todos aproveitem o que a escola oferece para 

cumprir o seu papel. Repensar a escola, hoje, é trazer para o cenário educativo o 

vértice perdido, famílias e comunidade. A escola não pode preocupar-se apenas a 

olhar o seu nicho, todos os elementos integrantes internos; ao contrário, deve 

observar a comunidade em que a escola está inserida.     

 A escola cidadã é uma escola de comunidade, companheirismo, tem 

produção comum do saber, jamais pode ser licenciosa ou autoritária. Vive a 

experiência tensa da democracia; em outras palavras, implica a experiência tensa e 

contraditória permanente entre autoridade e liberdade (STRECK, 2008).  

Escola cidadã é aquela que se assume como um centro de direitos e de 
deveres. A formação que se dá dentro do espaço e do tempo em que se 
caracteriza a escola cidadã é uma formação para a cidadania, quer dizer, a 
escola cidadã é aquela que viabiliza a cidadania de quem está nela e de 
quem vem a ela. Porque a escola cidadã não pode ser cidadã para si 
mesma, tem que ser cidadã à medida que ela luta pela cidadania e pela 
fabricação da cidadania. É movimento e abordagem curricular, está 
enraizada no forte pensamento educacional. É uma escola coerente com a 
liberdade, com seu discurso formador, com seu discurso libertador, em 
outras palavras, é aquela que brigando para ser ela mesma viabiliza ou luta 
para que os educandos e educadores também sejam eles mesmos. A 
escola cidadã é uma escola de comunidade, companheirismo, tem 
produção comum do saber, jamais pode ser licenciosa ou autoritária. Vive a 
experiência tensa da democracia, em outras palavras implica a experiência 
tensa e contraditória permanente entre autoridade e liberdade (STRECK, 
2008, p. 60). 

 Ou seja, os atos individuais refletem-se na vida de quem os pratica e 

na própria coletividade; e, quando positivos, os benefícios transcendem a escola.

 Percebe-se que o conhecimento é construído de acordo com o modo 

com que o indivíduo interage com o mundo. Um dos exemplos dessa interação é o 
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processo que algumas escolas estabelecem com a natureza. Iniciam semeando a 

ideia de que homem e animais partem do mesmo espaço, são seres vivos, capazes 

de usufruírem do mesmo planeta Terra, e que é possível uma convivência 

harmoniosa entre eles. Há escolas que enfatizam alguns deveres como: o exercício 

do direito de voto; o cumprimento das leis; o respeito aos direitos sociais de outras 

pessoas; educar e proteger os semelhantes; proteger a natureza; muitas preservam 

árvores, internamente, exploram o verde, ensinam a consciência ecológica, do meio 

ambiente. Além de trabalhar a questão da proteção do patrimônio público e social do 

país e a colaboração com as autoridades.     

 Dessa forma fica claro que, além do voto, existem outros meios de 

exercer a cidadania e fazer valer os direitos. Exercer a cidadania significa participar 

na sociedade. E essa participação traz direitos e deveres para todos. Cidadania é 

um vínculo entre as pessoas, o Estado e a sociedade.     

 O fato de ter mais informação, ser mais experiente, dado à democracia 

e às instituições democráticas, no Brasil, conduz a um aperfeiçoamento cívico 

generalizado que faz com que o povo fique mais atento.   

 Conhecer os mecanismos que organizam a vida prática e a vida social, 

de que maneiras se pode combinar na vida institucional com vizinhos para 

demandar determinados direitos, faz parte de uma vida democrática-cidadã. A cada 

direito de uma pessoa corresponde um dever de outra.    

 A educação é um direito de todos e um dever do Estado. Porém, isso 

não impede a organização da sociedade para cooperar com o Estado, formando o 

terceiro setor. Chama-se de terceiro setor o conjunto de instituições, organizações, e 

movimentos sociais que se colocam entre a sociedade e o Estado, buscando 

promover a aproximação deles por meio da participação social e política e da 

promoção e exercício dos direitos.       

 Assim explicam Correia e Carvalho (2012, p. 63), sobre educação, 

sociedade e práxis educativa: 

Pela raiz etimológica do termo, sociedade vem do latim societas. Decorre de 
socius, vocábulo que nomeia o companheiro. E companheiro também deriva 
do termo latim cumpanere, designando aquele com quem se come do 
mesmo pão. Companheiro, pois, é ser social. É político. É relacional. 
Estabelece vínculo. Valora suas relações, dando-lhe sentido ético e 
intencionalidade, dando-lhe sentido próprio do humano, o único ser portador 
do privilegio de vivenciar o processo de educabilidade, pois nasce cem por 
cento dependente, desenvolve gradativamente graças à educação, alcança 
a relativa autonomia característica dos seres racionais, fazendo esse 
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percurso ontoexistencial  incrustado no contexto cultural simbólico, 
apreendendo, na vida e na escola, o modo humano de ser no mundo [...]. 

 Portanto, só é possível compreender a Educação e a práxis educativa 

enquanto imersas na sociedade.  Nesse sentido, é importante discutir alguns 

conceitos fundamentais que permitem compreender o processo educativo com a 

sociedade na qual está inserido. Assim, a educação se constitui como um processo 

de transmissão dessas práticas, de saberes e ideologias (valores, normas, atitudes, 

conhecimentos, experiências, representações). Desencadeiam-se, então, 

contribuições para o pensamento e a práxis educativa.    

 O que leva à discussão se é possível a existência da práxis dissociada 

da ação do pensar.   

[...] as atividades mentais compreendem, entre outras, as de: perceber, 
memorizar, praticar uma linguagem, conscientizar-se, associar, avaliar, 
comparar, compreender, escolher, decidir, interpretar, julgar, refletir e 
verificar. Por meio desses atos cognitivos, representamos o real de maneira 
sensível, racional e intuitivamente, tornando presente o ausente, e vamos 
num movimento contínuo de superação de ignorâncias pari passu ao 
surgimento de outras em nós, produzindo conhecimento, criando cultura, 
realizando a práxis educativa (CORREIA e CARVALHO, 2012, p. 65). 

 

 Além dessa atividade de pensamento e a práxis, tem-se outra questão: 

a necessidade de se conhecerem teorias que datam dados, isto é, a necessidade da 

incursão pelo passado para compreensão do presente. 

[...] é preciso vê-las agindo no tempo, somente na história é que elas se 
manifestam através de seus efeitos graduais. Assim, o assunto escolar não 
pode ser entendido, senão quando ligado à série histórica da qual é parte, à 
evolução da qual ele é mera culminação provisória. Não é apenas a 
organização do ensino, porém, o que podemos entender através da história, 
mas também o ideal pedagógico que essa organização tem por missão 
realizar, o fim a que está visando que é sua razão de ser (SILVA, 2014, p. 
18). 

 

  Nesta perspectiva de Émile Durkheim (apud SILVA et al, 2014, p.41), o 

presente é inevitavelmente reflexo do passado: 

 

[...] em cada um de nós, em proporções variáveis, existe algo do homem de 
ontem, e até o homem de ontem que, pela força das coisas, predomina em 
nós pois o presente é muito pouca coisa em relação a esse longo passado 
durante o qual nos formamos e do qual resulta [...].   
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  Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim são teóricos clássicos 

direcionadores da sistematização do conhecimento e suas implicações na práxis 

educativa; e, como teóricos contemporâneos, citam-se: Pierre Bourdieu e Zygmunt 

Bauman. Todos buscam a compreensão da sociedade no seu tempo, estabelecendo 

a escola como reflexo e, ao mesmo tempo, formadora da própria sociedade.  

Para isso, ao invés de olharmos para o homem de um instante, é o homem 
no conjunto de sua transformação sucessiva que precisamos conscientizar. 
Ao invés de nos encerrarmos em nossa época, devemos, ao contrário, sair 
dela, de maneira a escapar de nós mesmos, de nossas visões estreitas, 
parciais (SILVA, 2014, p. 20). 

 

  A reflexão do homem, enquanto ser social, visa à construção de 

conhecimento através de um olhar crítico, partindo das seguintes questões: qual 

educação se tem hoje? Quem são os alunos atuais? Que tipo de ser humano se 

pretende formar? E qual modelo social se pretende preconizar?   

  A simples possibilidade de se refletir sobre tais questões permite sair 

do senso comum e ir além das estreitas visões.      

  Desse modo, ainda que desde o Iluminismo, passando pela Revolução 

Francesa, os ideais de igualdade tenham sido reforçados, com oportunidades para 

todos, a complexidade com que a ação social ocorre resulta na impossibilidade de 

se atingir a totalidade.         

  Por essas razões, os educadores deveriam preocupar-se com alguns 

apontamentos, tais como: que educação se tem? A quem se destina essa 

educação? Quais as suas finalidades políticas, econômicas e sociais? Qual 

educação se pretende?         

  A legislação, embora seja essencial no processo de democratização da 

Educação, no sentido de garantir igualdade dos direitos, é apenas o ponto de partida 

de transformação da realidade. Pois, a concretização da lei depende da vontade do 

agente para qual ela é feita, cada cidadão deve fazer cumprir seu direito.  

  Duby (1999) esclarece que a história global de uma civilização resulta 

de mudanças que se reproduzem em diferentes níveis, desde os da ecologia, da 

demografia, das técnicas de produção e dos mecanismos de troca, até o nível da 

repartição de poderes e situação dos órgãos de decisão, e, por fim, o nível das 

atitudes mentais, dos comportamentos coletivos e da visão de mundo que governa 

essas atitudes e que rege esses comportamentos.     
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  Nesta direção, Buffa (2001) sugere que a prática educativa moderna 

reflete uma concepção do convívio social, das relações indivíduo-sociedade e da 

cidadania, que contém elementos do romantismo e da sociologia positivista que 

tanto enfatizaram a educação, ora como elemento de defesa do indivíduo frente ao 

social, ora como elemento de integração do indivíduo no social, reduzido à unidade 

moral, à coesão, à integração e à cooperação. 
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4 INSTITUIÇÕES SOCIAIS E ATUAÇÃO PARA A CIDADANIA 

 

       “Em todas as nações livres, os advogados 
        se constituem na categoria de cidadãos 
         que mais poder e autoridade exercem 

         perante a sua sociedade.” 

                Rui Barbosa 

 

4.1 A OAB E SUA ATUAÇÃO PELA CIDADANIA 

 

 Em 11 de agosto de 1827, foram criados os dois primeiros cursos 

jurídicos no Brasil, em São Paulo e em Olinda; foi o primeiro avanço jurídico do 

Brasil depois da sua independência.       

 Assim, somente em 1930 nasceu a Ordem dos Advogados do Brasil, 

com o objetivo de orientar, defender e fiscalizar a atuação profissional, cada vez 

mais forte e importante no país. 

O papel da advocacia é o de procurar, por todos os meios, consolidar o 
sistema democrático, satisfazendo as demandas mais legítimas da 
sociedade e se esforçando para construir os pilares da modernização 
política. Ou seja, seu esforço se volta para a implantação de uma cultura da 
Cidadania em nosso país, o que, convenhamos, implica permanente esforço 
pela conscientização cívica da sociedade (MACHADO, 2003, p. 83). 

 

 

  Dois anos depois, em 22 de janeiro de 1932, a OAB/SP foi instalada. 

  Em março de 1932, a OAB-SP foi dividida em Subseções. A Seccional 

era presidida por Plínio Barreto. O mês de março é um marco para a história da 

Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Três meses após ter sido 

criada, em 22 de janeiro de 1932, a OAB-SP deu início à divisão por meio de 

subseções.           

  Nesse mesmo ano acontece a Revolução Constitucionalista de 1932, 

iniciada pelo autoritarismo de Getúlio Vargas, que, buscando consolidar seu poder, 

não respeitou a autonomia dos Estados, nomeando interventores de sua confiança 

para o lugar dos Presidentes (nessa época os governadores eram denominados 

Presidentes).           

  A Ordem tem uma missão institucional que transcende as suas rotinas 

e as suas preocupações corporativas, ela tem a responsabilidade de defender a 
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própria sociedade.          

  Nesse sentido, Machado (2003) define a função da OAB em zelar pela 

cidadania, ao afirmar que: o papel da Ordem é o de tentar repor a normalidade 

constitucional pela conscientização cívica dos cidadãos, pela pressão sobre a 

representação política, pela mobilização social, pela ação de cada conselheiro e de 

cada advogado, em todos os lugares onde atuam. Esta é a meta que se deve 

propor: aperfeiçoar e consolidar a democracia. Sem democracia, aliás, não há 

cidadania, porquanto não se pode distinguir respeito aos cidadãos em sistemas 

onde vingue a barbárie.  

 

Fica evidente que o advogado é um profissional que exerce verdadeira 
função pública a serviço da justiça e da cidadania. O conceito se consolida, 
por exemplo, no reconhecimento da OAB para propor ações diretas de 
inconstitucionalidade e ações civis junto ao Supremo Tribunal Federal. Ou 
seja, a OAB exerce o papel de guardiã da Constituição. Os 20 anos de 
cumprimento do Estatuto da Advocacia devem ser comemorados, pois 
asseguram a inviolabilidade do direito de defesa do cidadão, representado 
pelo seu advogado (BERTOLUCI, 2014). 

 
 

  A indispensabilidade do advogado na administração da Justiça (artigo 

133 da Constituição Federal) decorre de sua missão social, permitindo o equilíbrio 

das relações jurídico-processuais e contribuindo, decididamente, para a paz social. 

O advogado é o primeiro operário a trabalhar as bases do edifício da cidadania. 

  Para que todos possam exercer plenamente a cidadania devem 

conhecer a Constituição Federal, para saber sobre os seus direitos, os deveres e as 

obrigações. Ninguém pratica plenamente a cidadania se não souber quais direitos 

têm, como exercê-los, e o momento exato de fazer com que eles prevaleçam. 

  Assim, conclui-se que, a luta pelos direitos, não se esquecendo dos 

deveres e das obrigações, deve prevalecer na vida dos cidadãos para que a 

sociedade seja fortalecida, assim como para que o país seja fortalecido, com um 

povo culto, politizado, que sabe respeitar o próximo, que tem dignidade, que 

enobrece os valores da alma, que vive plenamente a cidadania nos moldes da 

Constituição Federal e em conformidade com uma Lei Maior que rege a vida de 

todos.            

  Nessa perspectiva, a OAB desenvolve várias atuações permeando a 

cidadania, internamente, através de seus quadros de Comissões, as quais 

ultrapassam o trabalho interno e alcançam entidades, pessoas da comunidade, 
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grupos específicos, enfim, as atividades estendem-se além da Ordem.  

  A Comissão do Projeto “OAB vai à Escola”, alvo do presente estudo, é 

um exemplo claro que busca favorecer o exercício da cidadania pela finalidade 

educacional. Objetiva colaborar na elaboração de subsídios para a avaliação de 

projetos escolares que visem ao desenvolvimento e à cidadania.    

  Os fundamentos do Projeto “OAB vai à Escola” são aqueles contidos 

no artigo 1º da Carta Maior da República Federativa do Brasil: soberania – cidadania 

– dignidade da pessoa humana – valores sociais do trabalho e da livre iniciativa – 

pluralismo político. O projeto a “OAB vai à Escola” parte dos objetivos fundamentais 

da Constituição Federal de 1988 contidos no art. 3º (a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da 

pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais; a 

promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade, e quaisquer outras formas de discriminação), e pretende colaborar na 

construção de uma cidadania efetiva, baseada na proteção e no gozo dos direitos 

fundamentais. A perspectiva dessa iniciativa social é também mostrar a 

indispensabilidade do advogado no acesso à justiça e o seu fundamental papel na 

defesa das liberdades públicas e da democracia. Intensifica o elo entre o Operador 

do Direito, o conhecimento e o acesso ao Poder Judiciário.    

  Tendo em vista que o preparo para o exercício da cidadania é uma das 

principais finalidades da educação e que deve ser desenvolvido em todos os níveis 

de ensino, apresenta-se a pergunta: a parceria entre a instituição escolar e uma 

agência social (OAB) pode representar avanço na consecução de tal objetivo, na 

perspectiva do desenvolvimento social? A resposta para tal questionamento vem 

senso favorável, visto que o Projeto “OAB vai à Escola” participou do II Prêmio 

Cidadania – Herbert de Souza – na área de Educação, patrocinado pela ANABB – 

Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, tendo sido premiado em 

segundo lugar no ano de 1998.        

  Além da Comissão ora destacada na presente pesquisa, existem 

outras colaboradoras, como a Comissão Mulher Advogada. Esta última, em parceria 

com a Comissão “OAB vai à Escola”, instalou a coordenação de uma atividade 

chamada Cidadania e Educação familiar. As metas dessa iniciativa são: estabelecer 

intercâmbio com as entidades afins e ONG’s, SESI, SENAI, Polícia Militar, Exército, 
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etc., em programas voltados à cidadania nas periferias e classes carentes da 

população; promover, com a Comissão de Cidadania – Projeto “OAB Vai à Escola”, 

a inclusão da educação familiar diretamente ao aluno de primeiro e segundo grau, 

enfocando a mulher na sociedade contemporânea; realizar, com a Comissão de 

Meio Ambiente, programas específicos para a mulher, voltados ao Ecossistema; 

ensinar e desenvolver ações de reciclagem de lixo, envolvendo as comunidades de 

base; ensinar e promover campanhas de coletas de óleos de cozinha nas 

populações carentes; e, atender as requisições feitas pelos diversos segmentos da 

sociedade relacionados a esta Comissão.      

  Outro mecanismo de acessibilidade ao conhecimento que a Ordem 

promove são as publicações de cartilhas voltadas e direcionadas a grupos 

específicos. Há, desde a elaboração das cartilhas, um estudo da linguagem, do 

material a ser trabalhado e de que forma a proposta conseguirá ser atingida.  

  A comissão Mulher Advogada secção São Paulo confeccionou as 

seguintes cartilhas: Cartilha de Orientação Sobre os Direitos Trabalhistas da Mulher;  

Cartilha Sobre Violência Contra a Mulher;  Cartilha Saúde da Mulher; Cartilha de 

Estruturação;  Cartilha da Estruturação dos Trabalhos; Cartilha da Família; Cartilha 

sobre agressão à mulher e seus aspectos jurídicos.       

  Assim, o Conselho Seccional de São Paulo possui várias comissões 

que visam à cidadania; outro exemplo é a Comissão da Ação Social, a qual atende 

entidades filantrópicas         

  Nota-se que a comissão suscita questões pertinentes no contexto das 

estratégias de sobrevivência e na formação de uma cultura democrático-participativa 

para a ampliação e consolidação de direitos, da igualdade e justiça social. 

 

É inegável a indispensabilidade de quem exerce o múnus advocatício para 
o equilíbrio das relações sociais. A posição do advogado como defensor de 
qualquer cidadão, a quem, pela Constituição, se reserva o direito de 
postular por seu serviço, assume, conforme é possível constatar, uma 
dimensão de utilidade pública, razão pela qual a Advocacia constitui um dos 
pilares centrais do edifício da Cidadania (COSTA, 2015, p. 1). 

 

  O atual clima de intensa emoção e expectativa que esparge dúvidas 

pela sociedade, a partir das investigações que se processam no Congresso 

Nacional, não pode, em absoluto atrapalhar o ritmo institucional e desviar o país da 

rota da normalidade democrática, que deve ser permanente meta de seu povo. 

http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/mulher-advogada/cartilhas/cartilha_direito_trabalhista.pdf/download
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/mulher-advogada/cartilhas/cartilha_direito_trabalhista.pdf/download
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/mulher-advogada/cartilhas/cartilha_violencia_contramulher.pdf/download
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/mulher-advogada/cartilhas/cartilha_violencia_contramulher.pdf/download
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/mulher-advogada/cartilhas/cartilha_2007.pdf/download
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/mulher-advogada/cartilhas/cartilha_2007.pdf/download
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/mulher-advogada/cartilhas/Cartilha_ok1.pdf/download
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/mulher-advogada/cartilhas/Cartilha_ok1.pdf/download
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/mulher-advogada/cartilhas/cartilha_agressao_mulheres.pdf/download
http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/mulher-advogada/cartilhas/cartilha_agressao_mulheres.pdf/download
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Multiplicam-se os escândalos e a sociedade constata, estarrecida, 
verdadeira decadência da moralidade na vida pública, alerta a OAB/SP. “A 
corrupção, tal é a frequência com que eclodem novos casos, está 
disseminada na política, nos negócios com a administração pública e na 
própria convivência do cidadão com as instituições que o cercam” 
(MACEDO, 2015, p. 4). 

 

 Discorrer sobre o advogado “é discorrer também sobre a ordem 

jurídica, é discorrer sobre a ordem política e social, é traçar um panorama sobre o 

próprio conceito de desenvolvimento” (MACHADO, 2003, p. 78).   

 Finalmente, ainda conforme Machado (2003), deve-se reconhecer a 

indissocialidade do binômio “cidadania-advocacia”, pois a Constituição garante a 

essencialidade do exercício da advocacia. É essa a garantia que preserva o 

equilíbrio das relações humanas, sociais, políticas e jurídicas. 

  Quanto mais consolidada estiver a cidadania no Brasil, mais próximo 

ele estará de ser um país justo e igualitário para todos os brasileiros. A advocacia 

contribuiu intensamente para a consolidação da cidadania, inicialmente engajando-

se nas grandes lutas nacionais em defesa das liberdades e da democracia.  

  A missão do advogado está em garantir a todos os cidadãos o pleno 

direito à defesa, que está ligado diretamente ao exercício da cidadania. A OAB é 

uma das poucas entidades que possuem entre os seus objetivos legais a defesa da 

cidadania (Lei 8.906/94).  
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5 O PROJETO “OAB VAI À ESCOLA”: NA CIDADE DE FRANCA/SP 

 

      “O presente Projeto “OAB vai à Escola” foi 
      inspirado na certeza de que o exercício 
      consciente da cidadania, pelos brasileiros, 
      será o antídoto eficaz e de caráter  
      permanente contra a cruel relação existente 
      entre a elite dominante e o povo em geral.” 

                 Nelson Alexandre da Silva Filho 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 
 

O Projeto “OAB vai à Escola” iniciou-se em 1993, por iniciativa do 

Conselheiro da OAB/SP e presidente da Comissão da Cidadania e Ação Social, 

Nelson Alexandre da Silva Filho, na cidade de Osasco, e se expandiu para todo o 

Brasil, abrangendo cerca de 20 milhões de alunos da rede pública de ensino. Este é 

um dos mais importantes projetos de cidadania desenvolvidos pela Secional Paulista 

da OAB.           

  O Projeto, através de uma cartilha e da colaboração de advogados 

voluntários, busca levar aos alunos do ensino médio, e com eles debater, os 

principais direitos e deveres previstos na Constituição Federal. Esse trabalho é 

indispensável, pois, alia a ampliação e o fortalecimento do conceito de cidadania 

perante os jovens, com os benefícios do voluntariado pelos profissionais da 

advocacia, que tratam a questão como um compromisso profissional. 

 
 

 5.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

  Optou-se pela análise qualitativa por esta buscar uma apreensão de 

significados na fala dos sujeitos, interligada ao contexto em que eles se inserem e 

delimitada pela abordagem conceitual trazida pelas teorias da pesquisadora. 

 

Para os estudos de caso naturalísticos ou que priorizam a abordagem 
qualitativa da pesquisa, as características consideradas fundamentais são a 
interpretação dos dados feita no contexto; a busca constante de novas 
respostas e indagações; a retratação completa e profunda da realidade; o 
uso de uma variedade de fontes de informação; a possibilidade de 
generalizações naturalísticas e a revelação dos diferentes pontos de vista 
sobre o objeto de estudo (YIN, 2005, p. 34). 
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 Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, e tem como 

objeto as percepções dos advogados e gestores escolares entrevistados acerca das 

questões que envolvem educação e cidadania no Projeto “OAB vai à Escola”. Todas 

as entrevistas foram captadas de forma individualizada, entretanto é importante 

ressaltar que a tentativa inicial da pesquisa se deu pelo correio eletrônico (e-mail) 

por meio de questionários. A entrevista foi realizada de acordo com a disponibilidade 

do entrevistado e fez-se um roteiro como ponto inicial. 

Questionário: conjunto de questões, sistematicamente articuladas, que se 
destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos 
pesquisados, com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os 
assuntos em estudo.  As questões devem ser pertinentes ao objeto e 
claramente formuladas, de modo a serem bem compreendidas pelos 
sujeitos (SEVERINO, 2007, p. 125). 

   

  Neste processo de investigação, utilizou-se a técnica de observação da 

pesquisa de campo, procedendo à análise de fatos e fenômenos exatamente como 

ocorrem no real; no presente estudo, realizou-se nas palestras efetuadas pelos 

advogados nas escolas parceiras do Projeto “OAB vai à Escola”, nas reuniões da 

Comissão do Projeto “OAB vai à Escola” e nas entrevistas.    

  A observação direta foi necessária para a compreensão de certas 

peculiaridades existentes no Projeto, como o perfil das escolas, dos alunos, gestores 

educacionais e dos próprios advogados.      

  Conjuntamente trabalhou-se com a pesquisa bibliográfica, visto serem 

as temáticas Educação e Cidadania muito amplas. Assim, o estudo partiu das 

legislações secas que cercam ambos os temas e depois se direcionou para um 

aprofundamento de conceitos, definições, e vários aspectos que norteiam a 

discussão, como desenvolvimento social e políticas públicas.   

  O processamento dessa análise contou com as obras valiosas de 

renomados juristas e educadores.       

  A pesquisa documental foi essencial para o prosseguimento do estudo, 

pois, conhecendo-se a história e o desenvolvimento do Projeto “OAB vai à Escola” 

em Franca, encontrou-se uma gama de documentos como as redações premiadas 

nos Concursos de Redação promovidos pela Comissão do Projeto “OAB vai à 

Escola” desde o ano de 2010, e matérias em jornais locais da cidade, enfatizando o 

trabalho da Comissão, e também no jornal da 13ª subsecção da OAB-Franca. 
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  Nessa etapa pôde-se constatar a visão de mundo dos estudantes, suas 

críticas, opiniões e entendimentos sobre diversas áreas como política, economia, 

direitos e deveres, dentre outros.        

  O processamento dessa análise se deu sob orientação do proposto por 

Bardin (2006), da seguinte forma:        

  A pré-análise é um momento de organizar o material com a finalidade 

de operacionalizar e sistematizar as ideias. Nesse momento há a escolha dos 

documentos a serem analisados, formulam-se questões e hipóteses iniciais e, 

também, se direciona a fundamentação da interpretação final. Dada essa sequência 

tem-se o bom desenvolvimento das operações seguintes.     

  No presente trabalho, as entrevistas foram transcritas e sua reunião 

constitui-se o corpus da pesquisa. Pode-se dividi-lo na seara jurídica e na seara 

educacional. Partindo das informações oriundas do campo jurídico, tem-se o Anexo 

F (transcrição da entrevista do autor/criador do Projeto “OAB vai à Escola”); Anexo G 

(transcrição da entrevista com a ex-coordenadora e responsável pela implantação 

do projeto pela 13ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil de Franca-SP); 

Anexo H (transcrição da entrevista com a coordenação atual – triênio 2016-2018 – o 

Projeto “OAB vai à Escola”, da 13ª Subsecção de Franca-SP) e a categorização 

geral dos advogados participantes do projeto na parte final deste capítulo. 

  Na concepção educacional, o corpus é composto pelos gestores 

educacionais, educadores que autorizam a execução do Projeto “OAB vai à Escola”, 

nas escolas em que integram o corpo diretivo. Pois acreditam e possuem uma maior 

amplitude da concepção de educação.       

  Participaram das entrevistas cinco gestores educacionais, oriundos das 

escolas premiadas com o Concurso de Redações desenvolvido pela Comissão do 

Projeto “OAB vai à Escola”.        

  A análise dos dados foi feita através da análise de conteúdo das 

percepções dos entrevistados com o objetivo de compreender suas visões em 

relação à cidadania numa perspectiva educacional.     

  Realizada a primeira etapa descrita acima, o processo de análise dos 

dados passa para um segundo momento, a exploração do material. Trata-se da 

análise, propriamente dita, essa fase consiste essencialmente na codificação, ou 

seja, na transformação dos dados brutos (orientado por regras precisas) em 
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unidades que permitam atingir uma descrição exata dos caracteres que interessam a 

este trabalho, no que se refere ao conteúdo dos entrevistados.   

  Segundo Bardin (2006), tratar o material é codificá-lo. A codificação 

corresponde a uma transformação dos dados em bruto do texto, transformação esta 

que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do 

conteúdo, ou da sua expressão; susceptível de esclarecer o analista acerca das 

características do texto.          

  Período mais duradouro. Etapa da codificação na qual são feitos 

recortes em unidades de contexto e de registro. E a fase da categorização, na qual 

os requisitos para uma boa categoria são a exclusão mútua, homogeneidade, 

pertinência, objetividade, fidelidade e produtividade. Enfatizaram-se as etapas da 

descrição e interpretação como essenciais na análise de conteúdo.  

  A terceira e última etapa proposta por Bardin (2006) é o tratamento dos 

resultados obtidos a serem interpretados. Essa análise dos dados dar-se-á pela 

análise de conteúdo através de categorias. Nessa fase acontece a interpretação, 

pois é essencial, relacionada ao corpus existente.     

  De certo modo a análise de conteúdo é uma interpretação pessoal por 

parte do pesquisador com relação à percepção que tem dos dados. Não é possível 

uma leitura neutra. Toda leitura se constitui numa interpretação.   

  Ao longo desta evolução, cada vez mais, a compreensão do contexto 

evidencia-se como indispensável para entender o texto. A mensagem da 

comunicação é simbólica. Para entender os significados de um texto, portanto, é 

preciso levar o contexto em consideração. É preciso considerar, além do conteúdo 

explícito, o autor, o destinatário e as formas de codificação e transmissão da 

mensagem.           

  “Todo texto é portador de uma mensagem, concebida e codificada por 

um autor, e destinada a um leitor, que, para aprendê-la, precisa decodificá-la.” 

(SEVERINO, 2007, p. 51).         

  Desta forma, caracterizam-se as categorias como grandes enunciados 

que abarcam um número variável de temas, segundo seu grau de intimidade ou 

proximidade, e que possam, através de sua análise, exprimir significados e 

elaborações importantes que atendam aos objetivos de estudo e criem novos 

conhecimentos, proporcionando uma visão diferenciada sobre os temas propostos.
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  A análise categorial é uma das técnicas utilizadas para a realização da 

análise de conteúdo, e, em seu desenvolvimento, desmembra o discurso em 

categorias.           

  Análise categorial é uma técnica que se caracteriza pela operação de 

classificação por elementos constitutivos, inicialmente diferenciando os vários 

elementos e depois agrupando os comuns por analogias.     

  O objetivo da pesquisa é conhecer o significado dado ao Projeto “OAB 

vai à Escola”, as unidades de amostragem são as entrevistas em profundidade 

realizadas com os advogados e gestores educacionais, sujeitos envolvidos no 

projeto. A unidade de registro pode ser a expressão Projeto “OAB vai à Escola", e a 

unidade de contexto poderia ser a fase da entrevista que narra o desenvolvimento 

do projeto onde aparecem as palavras Educação e Cidadania.   

  Assim, foi criada uma matriz com cinco itens para elaboração da 

análise de conteúdo da entrevista dos advogados participantes do projeto. 

  As categorias foram agrupadas aos temas-eixo tratados na entrevista, 

reunindo-se tudo o que o entrevistado tratou a seu respeito.    

  Para iniciar a categorização, verificaram-se as perguntas existentes no 

questionário dos advogados como: Faz quanto tempo que o(a) senhor (a) é 

integrante do Projeto “OAB vai à Escola”? Qual o tema que o(a) senhor(a) 

desenvolve no projeto? Qual foi a motivação que o(a) levou a participar do projeto? 

Como o (a) senhor (a) avalia a sua participação no Projeto? Como o(a) senhor(a) 

avalia os resultados do Projeto? Qual é a sua concepção de Educação? Qual é a 

sua concepção de Cidadania? 

A definição do 

Projeto na escola 

O lugar de relevância 

do Projeto na escola 

Questões alheias 

ao Projeto 

Educação Cidadania 

- Conceito do 

Projeto 

 

- Características 

do Projeto 

 

- Identificação do 

Projeto (público 

potencial) 

- Relevância 

-Observações/citações 

- Reflexos das ações 

- Competências e 

 habilidades 

- O que não 

corresponde ao 

projeto 

- Conceito 

- Concepções 

- Conceitos 

- Concepções 

- Identidade do 

 conceito 
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5.3 ESTUDO DAS ATIVIDADES DO PROJETO: HISTÓRICO E ATUALIDADE 

 

A 13ª Subsecção de Franca implantou o Projeto “OAB vai à Escola” no 

ano de 2001, e vem desde então participando de várias palestras em Ribeirão Preto 

e Franca; ministradas pelo advogado Nelson Alexandre da Silva Filho, desde 2001, 

a 13ª Subsecção de Franca vem se empenhando para dar continuidade ao Projeto 

“OAB vai à Escola”, enfatizando o interesse de colaborar na formação do cidadão 

brasileiro, e, em especial, do cidadão francano.     

  Os colegas advogados vêm prestando valiosa colaboração por meio 

das visitas às escolas públicas, provendo palestras sobre os diversos temas que 

envolvem o meio jurídico, diversificando, assim, o interesse, e despertando 

curiosidades sobre motes variados, como CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), 

Leis de Trânsito, Voto, Responsabilidade Civil, Alimentos, Pensão por morte, 

Salários, Contribuições, dentre outros.   

 
5.3.1 Palestras Realizadas pela Comissão “OAB vai à Escola”, da 13ª Subsecção da   
         OAB-Franca 

          

  No ano de 2001, o Projeto iniciou-se em março e estendeu-se até 

novembro do mesmo ano. As escolas da Secretaria Estadual de Educação 

atendidas foram: Profa. Ana Maria Junqueira, Prof. Angelo Gosuen, Angelo 

Scarabucci, Antonio Fachada, Evaristo Fabrício, Helio Palermo, Homero Alves, João 

Marciano de Almeida, Profa. Laura de Melo Franco, Prof. Mário D’Elia, Otávio 

Martins de Souza, Pedro Nunes Rocha, Sudário Ferreira, Torquato Caleiro e CEFAM 

– Dr. Antonio Baldijão Seixas.        

  Os temas abordados em todas as escolas, nessa ocasião, foram: o 

artigo 5º da Constituição de 1988, e, de acordo com o interesse dos alunos (3.352 

três mil e trezentos e cinquenta e dois) da época, foram também abordados: Clt, 

Eca, furto e roubo, drogas, e, com menos frequência, os outros temas da cartilha –  

total de 2500 (duas mil e quinhentas), que foram distribuídas em todas as escolas e 

utilizadas pelos professores de cada unidade escolar, de acordo com a 

disponibilidade de cada um; o projeto foi muito bem aceito entre os professores, 

alunos e a direção das escolas.        

  Com tal procedimento de utilização das cartilhas, pôde-se proporcionar 
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aos envolvidos, em especial às comissões da ação social das diversas subseções 

do estado, uma meta de trabalho. Evidentemente, que a 13ª Subseção de Franca-

SP verificou em que realidade se encontrava o seu público-alvo e aplicou, com a 

ajuda de cada coordenadoria específica, o trabalho a ser desenvolvido em sua 

região. Trata-se de uma tarefa de equipe, que envolve a seccional e as subseções, 

visando a uma ação institucional voltada à cidadania, a todos da sociedade.  

  Objetiva-se um envolvimento maior com a coletividade, para que dentro 

de cada especialidade se propague a mudança comportamental, com maior 

participação dos advogados na alteração do quadro político nacional.  

  Em 2002, dando continuidade às atividades do Projeto “OAB vai à 

Escola”, a 13ª Subsecção empenhou-se para atender todas as escolas acima 

citadas, excluindo algumas que deixaram de possuir o Ensino Médio, e passou a 

atender outras que implantaram o 3º ano do E.M., quais sejam: Profa. Suely 

Machado da Silva, Prof. Michel Haber, Prof. Sérgio Leça Teixeira; em contrapartida, 

as escolas Prof. Homero Alves, Ana Maria Junqueira, Profa. Laura de Melo Franco 

deixaram de ser atendidas, por não mais possuírem o Ensino Médio em suas 

unidades.           

  Quanto aos temas, os mais solicitados foram praticamente os mesmos 

do ano anterior. Foram atendidos 2.134 (dois mil e cento e trinta e quatro), da época 

foram também abordados: Clt, Eca, furto e roubo, drogas, e aborto, e, com menos 

frequência, os outros temas da cartilha – total de 1500 (um mil e quinhentas), que 

foram distribuídas em todas as escolas.       

  No ano de  2003, o Projeto “OAB vai à Escola”, na 13ª Subsecção, teve 

sua continuidade e empenhou-se para atender todas as escolas acima citadas, do 

Ensino Médio da rede Estadual de Ensino da cidade de Franca.   

  Quanto aos temas, os mais solicitados foram Clt, novo código civil 

(suas mudanças),  tribunal do júri, aborto, Eca, drogas. Foram atendidos 3.090 (três 

mil e noventa) alunos da época, e, com menos frequência, os outros temas da 

cartilha – total de 500 (quinhentas), que foram distribuídas nas escolas que 

solicitaram reposição.         

  No ano de 2004, a 13ª Subsecção de Franca manteve o projeto “OAB 

vai à Escola”.          

  No ano de 2005, as atividades do projeto continuaram sob a mesma 
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coordenação. As unidades escolares foram: Prof. Antonio Fachada, Ângelo Gosuen,  

Evaristo Fabrício, Otávio Martins de Souza, Pedro Nunes Rocha, Sudário Ferreira,  

Profa. Suely Machado da Silva, Prof. Michel Haber, Prof. Sérgio Leça Teixeira; as 

outras unidades escolares foram atendidas no segundo semestre.   

  Quanto às cartilhas, estas foram enviadas para a distribuição, seguindo 

mapa das escolas com números de alunos para o envio das quantidades 

necessárias para atender os alunos da cidade de Franca.    

  Ressalta-se que as unidades Municipais, Profa. Nair Ribeiro e Antônio 

Constantino, que possuem supletivos, 3º ano do E.M., solicitaram a presença do 

Projeto em suas unidades escolares e foram prontamente atendidas; os alunos, os 

professores e a direção das escolas participaram das palestras e divulgaram para 

outras unidades da rede municipal, que ficaram no aguardo de agendamento de 

palestras, que deveriam ocorrer no 2º semestre de 2005.    

  No ano de 2006, o Projeto “OAB vai à Escola” teve uma ruptura 

motivada pelas eleições no país, bem como as eleições ocorridas dentro da própria 

OAB, no Brasil; portanto, o projeto iniciou-se, mas não pôde atender a todas as 

escolas da cidade de Franca.        

  No ano de 2007, o Projeto deu seguimento. Embora a abordagem da 

pesquisa não seja quantitativa, com o intuito de mostrar o número de escolas 

alcançadas, bem como o número dos alunos beneficiados com a entrega da cartilha 

até então utilizada pelos advogados, observou-se favorável a quantificação para se 

ter ideia do número de escolas pertencentes ao Município de Franca e também 

aquelas de sua circunscrição.        

  Nesse sentido, Chizzotti (2001, p. 84) argumenta sobre os dados da 

pesquisa qualitativa, afirmando que, nela, “todos os fenômenos são igualmente 

importantes e preciosos: a constância das manifestações e sua ocasionalidade, a 

frequência e a interrupção, a fala e o silêncio”.      

  Dessa forma, encontra-se na tabela (Anexo E) o número de palestras, 

totalizando 74 oferecidas por período do dia, manhã 19, noite 55, bem como a 

quantidade de alunos ouvintes de cada escola estadual; somaram-se em 2.308 (dois 

mil e trezentos e oito) alunos atendidos no período noturno e 1.210 (mil e duzentos e 

dez) alunos ouvintes no período matutino. Portanto, o número de cartilhas entregues 

corresponde ao número total de alunos.       
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  Como no relatório acima, é possível identificar, no ano de 2007, os 

dados escolares de cada instituição de ensino participante do Projeto “OAB vai à 

Escola”. É colocado o número de encontros com os advogados, a quantidade de 

alunos participantes e também o número de exemplares das cartilhas distribuídas.

  A Comissão da Ordem coletava o número de escolas e demais 

informações com a Delegacia de Ensino, e esta, por sua vez, era responsável em 

entregar as cartilhas às unidades escolares.      

  É possível visualizar alguns dados sobre o projeto na tabela. O número 

de alunos do 3º ano do ensino médio é maior durante o período noturno e, 

consequentemente, o número de palestras oferecidas foi maior durante aquele 

mesmo período. Nota-se o pleno desenvolvimento do projeto, visto que os 

advogados participaram em todas as escolas ligadas à circunscrição pertencente a 

Franca. A escolha da escola pelo advogado foi de caráter pessoal.  

  Completando a ideia dos sujeitos envolvidos na pesquisa, Chizzotti 

(2001, p. 83) expõe que, na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que dela 

participam são reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimentos e 

produzem práticas adequadas para intervir nos problemas que identificam. 

  Dentre os anos de 2008 a 2010, a Comissão entregou as cartilhas nas 

escolas, de acordo com os números informados da quantidade de alunos por 

unidade, conforme orientação da Delegacia Regional de Ensino.   

  O presente trabalho apresenta um estudo da cartilha (Anexo C). A 

Cartilha inicial foi desenvolvida para servir de apoio nas palestras do Projeto “OAB 

vai à Escola” nas escolas públicas. Sua principal ferramenta é a cartilha, cuja 

primeira lição ensina que a cidadania começa no respeito às leis e no postulado da 

igualdade. Ser cidadão é atuar de forma consciente para melhorar a comunidade, a 

cidade e o país. Ajudar na construção de um país cidadão implica dar a 

contrapartida para o avanço social, despertando em cada aluno assistido pelo 

Projeto da Ordem dos Advogados do Brasil as potencialidades da cidadania e os 

instrumentos para vencer as desigualdades históricas.    

  A apresentação da cartilha começa inspirada em uma definição do 

advogado/autor do projeto: “A Democracia na verdade é a condição de uma 

sociedade que garanta a todos os seus membros o usufruto efetivo dos bens 

materiais, simbólicos e políticos”.        
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  Fortalecer o Estado de Direito, garantir, ampliar e tornar definitivas as 

conquistas da Democracia são propósitos permanentes de uma sociedade em 

desenvolvimento e devem ser, também, entre outros, os objetivos da Educação.

  Nesse sentido, a cidadania não é uma condição natural e sim uma 

construção cultural e social na qual a escola está engajada. Em profundo 

ensinamento sobre Educação Democrática, o autor espanhol Bolívar (2007, p. 84) 

discorre: 

Por eso, entendemos la democracia, primariamente, em sentido fuerte, 
como un modo de vida, que reclamaba Dewey, definido por um ideal no del 
todo realizado y com unos valores que deben informar todos los âmbitos 
(sociales, escolares y personales); em lugar de un mero procedimento para 
elegir representantes que tomen decisiones em la gestión política, de 
acuerdo com la caracterización liberal. 

 

A escola pode ser o grande centro formador do cidadão consciente à 

medida que o prepara para a democracia, tornando-o conhecedor dos seus direitos 

e sabedor dos seus deveres.        

  Nesse diapasão de a escola ser responsável na construção da 

cidadania, Bolívar (2007) argumenta que a função essencial da instituição de ensino 

vai além do capital cultural: “...considerar que se há educado para el oficio de 

cuidado si no se posee el capital cultural mínimo y activo competencial necessário 

para moverse e integrar-se em la vida colectiva, lo que compreende también los 

comportamentos y valores deseables”.       

  Em face da relevância dos temas e diante da necessidade de contribuir 

para a formação do estudante-cidadão, a 56ª Subsecção de Osasco da Ordem dos 

Advogados do Brasil apresenta às autoridades em educação – Delegados, 

Supervisores de Ensino, Diretores, Professores e Secretarias da Educação Estadual 

e Municipal, bem como ao Ministério da Educação – o Projeto “OAB vai à Escola”.

  Elaborado a partir de vários encontros realizados entre professores e 

advogados reunidos com um objetivo comum: a organização e a promoção de 

debates sobre temas relativos ao Direito a serem realizados nas escolas, com os 

estudantes, aos quais serão prestadas informações e orientações acerca de temas 

por eles escolhidos por meio de pesquisa prévia.     

  Com ênfase no art. 5º da Constituição Federal, o projeto visa levar aos 

estudantes e à comunidade noções básicas de legislação e de Direito, tratando de 

temas específicos, numa abordagem clara, simples e objetiva. Os objetivos referidos 
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vão ao encontro da legislação do ensino brasileiro (Anexo E).   

  Nessa perspectiva de Educação democrática, em que sem democracia 

não há cidadãos, mas sem cidadãos tampouco há democracia, a Lei nº 9.394/96, 

conhecida como Lei Darcy Ribeiro, fixa as diretrizes e bases da Educação. 

TÍTULO II              
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional          
Art. 2º  

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

 Comungando da prática educativa e visando à cidadania, vê-se a lição 

de exercício de uma cidadania democrática trazida por Bolívar (2007, p. 91). 

Desde uma opción comprometida y crítica, educar para el ejercicio pleno de 
la cidadania debe possibilitar la profundización social de la democracia, 
capacitando a los ciudadanos con las habilidades y conocimientos 
necessários para uma participación activa en la arena pública. 

 O Projeto se divide em duas etapas: a primeira refere-se à formação do 

estudante-cidadão; nesta etapa é realizada a divulgação e a orientação por meio de 

análise de textos de lei. A segunda é a orientação por extensão: a respeito de 

cidadania para a comunidade atendida por uma escola. As ações, nesta etapa, são 

voltadas para os membros da comunidade mais próxima dos alunos, como os 

familiares, a partir do interesse manifestado por informações trazidas pelo corpo 

discente à direção da escola.        

 Todo o trabalho deverá ser feito levando-se em conta a realidade 

socioeconômica e psicossocial do público-alvo: alunato de sua cidade e a 

comunidade em que a escola está inserida. Assim, em cada escola onde o projeto 

for implantado, o trabalho será modelado conforme as características próprias 

daquele grupo social.          

 Todas as providências, atos e conteúdos devem ser formulados e 

dirigidos de modo a atender às expectativas do público-alvo, devendo haver 

consonância com seus traços culturais, seus anseios etc. Se assim não for, não 

haverá representatividade e/ou identidade de interesses, o que comprometerá a 

eficiência do projeto.         

 É necessário, pois, que sejam realizadas pesquisas prévias para saber 
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(com antecedência) qual o conteúdo a ser abordado e como fazê-lo.  

 Em sua organização, o projeto sempre levará em consideração que 

cada Unidade Escolar tem características próprias, incomparáveis e inconfundíveis.

 Quanto aos recursos disponíveis para a aplicação, são participações 

indispensáveis os professores pertencentes à comunidade escolar; os diretores das 

escolas e os auxiliares da direção.       

 Os professores são peças-chave desse jogo a ser iniciado, pois estão 

envolvidos, inseridos no contexto educacional diariamente. No tocante aos diretores 

das escolas, estes precisam autorizar a realização do projeto. São líderes 

institucionais, são administradores-gerais das atividades que marcam o cotidiano da 

vida escolar. E, os auxiliares da direção, como coordenadores pedagógicos, 

assistentes de direção, pessoal de apoio, dentre outros; a integração de todos no 

projeto é fundamental para que ele floresça com força total.    

 Assim, em todas as unidades escolares onde for implementado o 

Projeto, a abordagem terá sempre dois momentos, a saber: o primeiro, que tratará 

dos direitos e deveres do cidadão-estudante. E, o segundo momento abordará tema 

específico da preferência dos estudantes, em sua maioria. O público-alvo do 

presente Projeto são alunos do 3ºano do ensino médio.    

 A abordagem do conteúdo metodologia e didática será feita por um 

processo metodológico globalizador e interativo. Portanto, dialético, e que leve ao 

desenvolvimento do pensamento, do questionamento e da visão da Comunidade 

vinculada à Nação.          

 Aulas expositivas, tradicionais, oriundas do processo de ensino-

aprendizagem no qual apenas o professor, a autoridade, é o dono da fala, ou seja, 

somente ele é o verdadeiro conhecedor do conhecimento, estão abolidas.  

 Sugerem-se processos de dinâmica de grupo, tais como painéis com 

interrogadores escolhidos pelos próprios alunos, e debatedores que os representem. 

A utilização da linguagem deve ser simples e direta, compatível com o nível do 

alunato. O advogado não deve usar jargões, palavras técnicas nem tampouco 

vocabulário rebuscado, se não o projeto perderá o verdadeiro objetivo geral, 

disseminar conhecimento.         

 Enfatizando os jargões, Gnerre (2009, p. 23) explica: 
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A função social de todas as linguagens especiais é social: elas têm um real 
valor comunicativo mas excluem da comunicação as pessoas da 
comunidade linguística externa ao grupo que usa a linguagem especial e, 
por outro lado, têm a função de reafirmar a identidade dos integrantes do 
grupo reduzido que tem acesso à linguagem especial.  

 

 Com relação à cidadania, além de conhecer os referidos direitos, o 

aluno precisa saber de que forma poderá atingir seus objetivos.   

 Enfatizar que o cidadão não nasce pronto, assim como a cidadania, 

que vai sendo assumida passo a passo, com  a realização prática dos atos. 

 O exercício da cidadania tem duas faces: o atendimento dos direitos 

individuais, por meio dos quais o cidadão consegue ser reconhecido e respeitado, e 

o atendimento dos direitos coletivos, que ocorre em relação aos grupos sociais 

(escola, bairro, cidade, profissões etc.). Oferecer exemplos como Gandhi, Luther 

King etc.           

 Para que se implante o Projeto “OAB vai à Escola” é necessário 

acreditar nele e empenhar-se em executá-lo. Deverá o responsável pela implantação 

procurar os delegados de ensino da região, a fim de expor o projeto e se analisar 

sua viabilidade.          

 Se aprovado pelos delegados de ensino, o próximo passo será saber 

quantas escolas de segundo grau existem na região, e quantos terceiros anos. 

 Diante dessa informação, o responsável deverá procurar os diretores e 

os coordenadores de ensino para expor o projeto e o funcionamento dele. 

 Antes de os advogados visitarem as escolas para palestras, deverá ser 

encaminhado o formulário “pesquisa”, a fim de que a escola descubra, por meio de 

seus professores, o que os alunos gostariam de ouvir da parte específica do projeto.

 Essa pesquisa deverá ser sistematizada nas escolas e encaminhada à 

Subsecção com o resultado. Sempre será agendado um cronograma para visita às 

escolas, desde que não interfira no currículo dos alunos.    

 Será sempre distribuída, antes da palestra, uma cartilha para cada 

participante. Após realizadas todas as palestras, solicita-se aos diretores que 

encaminhem à subsecção o relatório, com comentários e avaliação.  

 A legislação empregada na cartilha inicial foi o art. 5º, caput. da CF/88 

e seus incisos I ao LXXVI (na época que a cartilha foi escrita, entre parênteses 

estava ressaltado para se falar sobre a lei nova da certidão de óbito).  

 Dos Direitos Sociais, são mencionados o art. 6º da Constituição 
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Federal de 1988, que a eles se refere de maneira bastante genérica, por excelência, 

como o direito à saúde, ao trabalho, ao lazer, entre outros. Partindo desse 

pressuposto, os direitos sociais buscam a qualidade de vida dos indivíduos; no 

entanto, apesar de estarem interligados, faz-se necessário ressaltar e distinguir as 

diferenças entre direitos sociais e direitos individuais.  Em seguida, destacam-se os 

seguintes artigos: 

Seção II 

DA SAÚDE 

Art. 196.  

 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

 

 

  Importante notar que antes da promulgação da Constituição de 1988, o 

Direito à Saúde não era elevado ao status de direito fundamental do homem, por 

mais estranho que possa parecer, já que a saúde sempre esteve intrinsecamente 

ligada à vida do indivíduo. 

 

DA EDUCAÇÃO 

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. 

 

 Os objetivos gerais da educação podem ser também deduzidos a partir 

da leitura do referido artigo: o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.    

 A educação é a prerrogativa que todas as pessoas possuem de exigir 

do Estado a prática educativa; como um direito de todos, pois traduz muito da 

exigência que todo cidadão pode fazer em seu próprio favor. 

 

 

DO TRABALHO 

Art. 7º  

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social. 

 

 

  A Constituição Federal de 1988 tratou sobre os direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais no caput do Artigo 7o e inciso I. Ressalta-se que o 
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texto constitucional deixa no mesmo pé de igualdade os trabalhadores urbanos e 

rurais, e exclui da condição de "trabalhadores" os que exercem atividades eventuais; 

os temporários e os trabalhadores autônomos. Os avulsos estão equiparados aos 

permanentes. Nota-se, também, que a Constituição Federal/88 admite a existência 

de outros direitos que não somente aqueles previstos no seu texto, eis que 

preconiza no Caput do Art. 7o. "além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social".  

 

I – Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa 
causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos. 

 
 

 Este inciso defende a relação de emprego contra os dois tipos de 

demissão. Não é estabilidade. Tem o objetivo de empenhar a responsabilidade 

patrimonial do empregador pelo dano causado com a rescisão unilateral, eis que 

preconiza indenização em favor do demitido.      

 Os demais direitos trabalhistas abordados na cartilha são direito ao 

lazer, ao esporte, à segurança pública, previdência social e assistência social e 

direitos políticos.          

 A cartilha da Seccional de São Paulo foi desenvolvida após a cartilha 

original ser apresentada ao Conselho Federal, e aprovada. A Seccional de São 

Paulo, juntamente com o governo do Estado de São Paulo e a Secretaria da 

Educação, em parceria, criaram uma cartilha específica para o Estado de São Paulo.

 Nessa cartilha, o sumário é dividido em duas partes: a primeira parte 

abriga a apresentação do Projeto “OAB vai à Escola”; o resultado obtido com sua 

execução experimental na subsecção de Osasco rendeu o II Prêmio Cidadania 

Herbert de Souza (o Projeto “OAB vai à Escola” foi premiado com o segundo lugar 

na área de educação, no ano de 1998); Introdução e a temática Cidadania são os 

tópicos que integram a parte I.        

 Na parte II estão discriminadas as legislações específicas a serem 

trabalhadas como: CLT (Consolidação das Leis do Trabalho); Acidentes do 

Trabalho; Empregada Doméstica; Tribunal do Júri; Alimentos; Separação; 

Concubinato (atualmente inexistente); Lei nº 8069/90 – ECA (Estatuto da Criança e 

do Adolescente); Drogas; Roubo e Furto; Aborto; Conclusão.   

 A frase chamativa da parte I é a seguinte: “Um projeto em que você, 
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jovem, terá o privilégio de conhecer seus direitos e deveres e de se tornar um 

cidadão respeitador de suas obrigações”.      

 Os assuntos tratados na cartilha respondem aos objetivos imediatos do 

projeto “OAB vai à Escola” e às preocupações mais comuns do público-alvo da rede 

pública, conforme pesquisa realizada nos estabelecimentos de ensino do Estado de 

São Paulo.           

 A cartilha inicia referenciando o art. 5º da CF/88: “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza...”. A história do Brasil 

desencadeou a necessidade de previsão expressa dessa igualdade, ou seja, num 

passado recente do país ainda existia escravidão. E, hodiernamente, as 

Procuradorias do Trabalho atuam com vistas a eliminar trabalhos escravos ou 

análogos a tal condição.         

 O princípio constitucional da igualdade: noção, conteúdo e objetivo 

remete ao jurista Rui Barbosa, a sua razão de ser, “a igualdade consiste em 

aquinhoar os iguais igualmente e os desiguais na medida de sua desigualdade”.

 Realmente, a diretriz da igualdade limita a atividade legislativa, ficando 

esta refém do ditame da isonomia.       

 Assim, ninguém pode sofrer qualquer discriminação, seja por sexo, cor, 

raça, crença, etc. O mesmo artigo, na segunda parte, estende a igualdade aos 

brasileiros e estrangeiros.         

 “...garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à 

propriedade, nos termos seguintes...”.       

 A palavra-chave que defende qualquer tipo de violação é a 

inviolabilidade, ou seja, tudo aquilo que está protegido contra qualquer tipo de 

violência.            

 O artigo 5º da CF/88 encontra-se detalhado nos 77 (setenta e sete) 

incisos grafados em algarismo romano, para especificar os direitos e deveres 

contidos no caput. 

 

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição; 
 

 

  A cartilha exemplificou o Inciso I, que trata da igualdade de gênero 

entre homem e mulher, isto é, o constituinte expressou em termos constitucionais 
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lutas antigas contra a discriminação do sexo feminino.    

  O inciso IV menciona o direito de liberdade de o cidadão manifestar o 

seu pensamento, sobre qualquer assunto. 

    
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

           

 Este inciso foi destacado na cartilha, embora tenha reforço no art. 220 

da CF/88 porque é muito amplo e engloba situações diversas de manifestação de 

pensamento. Dentre as situações envolvidas estão: a liberdade de interlocução entre 

pessoas presentes; liberdade de interlocução entre pessoas ausentes especificadas; 

liberdade de interlocução entre pessoas ausentes indeterminadas e liberdade de 

permanecer calado.          

 Na cartilha é exemplificada a razão da importância de se conhecer o 

art. 5º da CF/88 todo; além do conhecimento que abriga o referido artigo, ele tem o 

poder de transformar uma sociedade, no sentido de, ao obter o conhecimento, esses 

alunos têm a possibilidade de cobrar dos governantes respeito às leis, aos bens 

públicos e exigir interesse da população.      

 A parte II se inicia com a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, 

legislação trabalhista, visto que grande parte dos adolescentes do terceiro ano das 

escolas públicas trabalham. Dessa forma, na cartilha há figuras ilustrativas como a 

CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), explicando que a jornada normal 

de trabalho diária é de 8 horas, não podendo ultrapassar 44 horas por semana. 

 Na cartilha (Anexo D) há uma ilustração de um contrato de trabalho. 

Esse contrato pode ser escrito ou estabelecido verbalmente, mas deve ser sempre 

registrado na carteira profissional e na ficha de empregado.    

 Ele indicará qual o local de trabalho, a função, a remuneração (por 

mês, por dia, por hora, por tarefa, ou comissão). Depois da CF/88, todos os 

empregados têm direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

 Exemplificando os direitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho ganhou 

destaque. Quando surge uma pendência entre empregado e patrão, e ela não pode 

ser resolvida amigavelmente, diretamente pelo trabalhador ou por meio do seu 

sindicato, o caminho da justiça será trilhado.      

 Para diminuir a demanda judicial e agilizar os conflitos, criaram-se as 

CCPs, ou seja, a possibilidade de os empregadores instalarem, assistidos pelos 
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sindicatos de empregados, uma Comissão de Conciliação Prévia, formada por 

representantes dos empregados e dos empregadores. Por essa regra, todas as 

reclamações dos empregados devem ser submetidas primeiramente ao crivo dessa 

Comissão. Só depois dessa tentativa é que poderia o interessado recorrer à Justiça 

do Trabalho.           

 Na cidade de Franca aconteceram mudanças no Projeto “OAB vai à 

Escola”. Até o ano de 2010, o Projeto “OAB vai à Escola” da 13ª Subsecção de 

Franca utilizou, como base de apoio educacional, em parceria com a Secretaria de 

Educação Estadual, a cartilha, livro esse que fora elaborado com intuito ilustrativo e 

atrativo para os alunos participantes do projeto; encontra-se nos Anexos C e D. 

 Desde 2010 até o ano de 2016, as palestras permanecem na rede 

pública de ensino, porém sem a utilização de qualquer material de apoio impresso 

específico.          

 Atualmente, existem as palestras nas escolas, realizadas por temas 

aleatórios escolhidos pelos próprios advogados, e a Comissão do Projeto “OAB vai à 

Escola” vem dando continuidade ao concurso de redações, este evento acontece no 

segundo semestre de cada ano.        

 No ano de 2016, a Comissão “OAB vai à Escola” iniciou seus trabalhos 

no dia 14 de março, através de uma reunião, na qual os coordenadores (Anexo H) 

exemplificaram como acontecem os encontros nas escolas e de que forma as 

palestras ocorrem. Esclareceram a importância de o/a advogado/a assumir o 

compromisso em participar e buscar fazê-lo da melhor forma possível. Enfatizaram, 

ainda, que vedar a distribuição de cartão de visita do voluntário, bem como qualquer 

tipo de propaganda que possa levar a um benefício profissional, são atitudes que 

caracterizam infração disciplinar. É válido ressaltar que o Projeto “OAB vai à Escola”, 

no segundo semestre teve sua frequência diminuída, visto a existência de eleições 

municipais na Comarca de Franca-SP.       

 No primeiro semestre, a distribuição das escolas aconteceu conforme a 

disponibilidade de a instituição receber o Projeto, bem como a dos advogados de 

participarem. É importante ressaltar que o contato, nesse ano, deu-se diretamente 

pela Comissão do Projeto “OAB vai à Escola” com as instituições de ensino. Segue 

a programação no Anexo E.        

 Na escola estadual Michel Haber, o advogado M. C. D. tratou da 
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temática Impeachment. O impeachment é um mecanismo previsto na Constituição 

Brasileira. Consta dos artigos 85 e 86 da Constituição de 1988 e na Lei nº 1079/50 

(Lei do Impeachment).         

 Já, na escola estadual Júlio Cesar, o advogado T. B. G. fez duas 

palestras com os seguintes temas: a saída do ensino médio e as perspectivas para a 

vida profissional, e “O direito e as mídias sociais”.      

 O primeiro deles tem por objetivo contribuir para a escolha do alunato 

quando do término do ensino médio. É demonstrado, por meio dos slides, o que é 

preciso para se escolher um curso: a) entre as áreas de humanas, exatas e 

biológicas (não só escolher, mas também é preciso gostar das matérias ali inseridas, 

ter facilidade de aprendizado e o gosto pelo estudo); b) exemplificar quais as 

respectivas habilidades (porque é necessário sabê-las para escolher um curso). 

Entre uma sugestão e outra, o advogado encaminha para as melhores opções de 

faculdade, que são duas: as públicas e as privadas, com mensalidades reais à 

condição pessoal do estudante.         

 A seguir, o palestrante demonstra um ranking de 

universidades/faculdades que são as melhores em cada ramo (ele utiliza o Ranking 

Universitário da Folha para a escolha de alguns cursos) e em seguida detalha o 

PROUNI, FIES e o ENEM, além de citar o "Hora do Enem" (novo programa 

disponibilizado pelo Governo e de grande valia para o alunado).   

 O segundo tema busca explicar que a internet não é um mundo sem 

leis. Tudo traz consequências jurídicas. Tudo deve ser pensado antes de realizado. 

É explicado o poder do "curtir" e do "compartilhar" no Facebook, das mensagens no 

Whatsapp, do "curtir" e do "direct" no Instagram, das postagens e do RT no Twitter e 

dos “snaps” no Snapchat. Por fim, o palestrante conversa com eles sobre a 

problemática de compartilhar vídeos e fotos íntimas de outras pessoas. Mostra 

exemplos de postagens que culminaram em responsabilidade civil e penal (por meio 

de prints colhidos na internet), exemplifica quais os crimes que podem incidir na 

internet. A criptografia também é trabalhada.     

 Essas palestras têm duração, juntas, de 50 minutos. A depender das 

perguntas, podem chegar a 1h10min. Ambos os temas prendem a atenção do 

alunado (o segundo mais que o primeiro). A linguagem é a mais informal. O 

palestrante fala como bacharel recém-formado e bastante inserido no mundo digital 
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(na segunda palestra), e um pouco menos informal na primeira palestra. As 

perguntas variam (segundo ele, foram, salvo engano, ao todo 11 turmas ou 12 – 

somando-se as duas escolas), e declara, ainda, nem sequer se lembrar delas, 

portanto, nesse ponto, não pode contribuir. Mas são voltadas a casos concretos que 

aconteceram com os alunos (na segunda palestra) e sobre o PROUNI e o FIES (na 

primeira palestra).          

 Na escola estadual Maria do Carmo Silva Ferreira, a advogada 

palestrante, S. M. L., abordou o tema “crimes na internet”, dando enfoque à apologia 

ao crime, discriminação, homofobia, cyberbullying, além de ter ensinado e explicado 

outros conceitos jurídicos para as duas turmas do período noturno.  

 Na escola estadual Maria Pia, a advogada A. C. falou sobre o 

financiamento estudantil, e as formas de apoio do governo federal para o ensino 

superior. Orientou a respeito do acesso, os requisitos necessários, normas 

obrigatórias, perfil do estudante, dentre outras informações pertinentes para se 

buscar apoio financeiro através das políticas públicas voltadas para o fim de inanciar 

estudos.            

 Na escola estadual Professor Agostinho de Lima Vilhena, o advogado 

L. R. O. palestrou sobre o art. 5º da CF/88, cidadania e os direitos aos alimentos.

 A. C. M. palestrou nas escolas estaduais Otávio Martins de Souza e 

Mário D´Elia, com o tema aposentadorias e benefícios previdenciários. 

 

5.3.2 Concursos de Redações do Projeto “OAB vai à Escola”  

 

  No ano de 2010 iniciou-se, então, uma nova proposta pedagógica de 

se trabalhar a questão do Direito da ótica da cidadania. Os temas passaram a ser 

livres, partindo dos próprios alunos os motes a serem discutidos.    

  Para renovar a proposta pedagógica do Projeto “OAB vai à Escola”, 

além da abolição do material anteriormente usado em parceria com a Secretaria da 

Educação, a Comissão do Projeto “OAB vai à Escola” inovou ao estabelecer um 

concurso de redação para as escolas participantes do projeto.   

  Dessa forma, com o foco de incentivar a leitura, a participação e o 

engajamento dos alunos na causa do Projeto, os advogados viram nesse concurso 

uma maneira de atrair os discentes no sentido de despertar uma reflexão crítica do 
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tema proposto. Além da participação no concurso, o aluno caso tenha sua redação 

aprovada, adquire um prêmio, um objeto como computador, tablet, dentre outros 

meios eletrônicos, como algo atrativo na sua participação.     

  No total, 2.300 alunos participaram do programa no ano de 2010. O 1º 

Concurso de redação da “OAB vai à Escola” teve como tema: “A importância dos 

nossos direitos e deveres como cidadão.” A relação das escolas e dos alunos 

ganhadores do concurso encontra-se no Anexo E.     

  Refletindo acerca das redações realizadas...    

  A redação premiada com a 1ª colocação teve como título – O uso 

necessário da cidadania. A população jovem cada vez mais tem se tornado 

consciente de seus direitos e deveres.       

  Relembrando os conceitos, ser um cidadão não é somente o exercício 

dos direitos, vai muito além do que temos fixado dentro da mente, ser um cidadão é, 

primeiramente, cumprir deveres de uma maneira responsável e, então, fazer o uso 

dos direitos, respeitando os limites e o direito do próximo. Dessa forma, a cidadania 

tem em sua base e seu pilar a ética, ressaltando, assim, mais ainda o grau de sua 

relevância, uma vez que visa, nesse ponto de vista, à harmonia social.  

  Ao contrário do que muitos pensam, o exercício dos deveres é tão 

importante quanto o dos direitos, e pode ser comparado a uma troca de serviços 

comuns do dia a dia. Por exemplo: os alunos querem boas carteiras nas salas de 

aulas, mas são eles zelosos e cuidadosos com o bem material pleiteado? 

  Um dos fatos comuns no Brasil é a grande valorização do direito em 

situações que favorecem o próprio ego, deixando de lado sua valia para o bem 

comum.           

  A acomodação entre os jovens mediante os fatos, principalmente 

políticos, ainda é dominante. Esquecem-se de que a sociedade precisa do vigor da 

juventude respaldada pela sabedoria dos mais velhos; deixam de lado poderosas 

armas, como o direito de manifestações e protestos e, continuam marchando para o 

amanhã incerto, olhando apenas para si mesmos.     

  Para um amanhecer melhor da nação brasileira, ideal será que essa 

geração que conduzirá o Brasil, em futuro próximo, saia do comodismo, se 

conscientize e exercite adequadamente seus direitos e deveres, fazendo, assim, jus 

às palavras de Maquiavel: “cada povo tem o governo que merece”.  
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  No segundo lugar da premiação, a redação “Cidadania é feita por 

cidadãos” discutiu a igualdade perante a legislação. O texto inicia citando o art. 5º da 

CF/88: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade”. Em seu 

artigo 5º, a Constituição Brasileira trata dos direitos e deveres do cidadão. 

  Nesse contexto, faz-se um questionamento: tudo que consta na 

legislação corresponde à realidade? As palavras democracia, igualdade e justiça 

expressam o significado da cidadania. Todos os cidadãos têm seus direitos e 

deveres previstos na Constituição, mas nada disso vale se tal cidadania não for 

exercida diariamente.         

  Não basta o indivíduo ter um contrato de trabalho para se considerar 

cidadão, é preciso que ele tenha um olhar mais abrangente; por exemplo, saber 

utilizar o “orelhão” de telefone localizado na rua, instrumento este de uso 

comunitário.  Por isso, ética e cidadania andam juntas, buscando fazer o certo, sem 

atitudes egoístas, mas, sim, tomadas pensando no bem comum. O direito de um 

termina onde começa o do outro. É preciso estabelecer e respeitar regras de 

convivência para se viver em sociedade, em que cada um exigindo os próprios 

direitos e respeita os dos outros, e, consequentemente, mantém a alma e a 

consciência limpas. Além de se conhecer os direitos e batalhar para que eles sejam 

respeitados, deve-se, também, usar o bom senso.      

  Já, a terceira redação premiada – “Direitos e Deveres, o alicerce da 

sociedade” – ressaltou a simplicidade dessas duas palavras, mas que abrigam uma 

inestimável responsabilidade e importância perante a sociedade, pois influencia 

todos, mesmo que de forma subentendida, desde uma boa convivência entre as 

pessoas, até em áreas mais complexas, como a Política, que hoje é o centro da 

sociedade.           

  Todos têm direitos e deveres, porém é necessário se ter a consciência 

de que eles interferem diretamente no convívio das pessoas. E o que é a sociedade 

sem harmonia? Em função disso se torna extremamente importante exercer direitos 

e deveres e respeitar os alheios também. Recentemente, o Brasil esteve em época 

de eleições, um evento de cidadania de extrema importância pra relembrar que entre 

os direitos e deveres de maior potencialidade está o exercício do voto, que simboliza 
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liberdade, igualdade, e pelo qual se busca a justiça.     

  Frisam-se os direitos e deveres dos cidadãos, de exercê-los com 

responsabilidade, e exaltam, inclusive, os políticos, cidadãos escolhidos para 

desempenharem um ideal de bem comum.      

  O estudante-autor deixa clara a ideia do voto consciente, pois essa 

escolha está diretamente ligada ao futuro de uma nação, e enfatiza o cumprimento 

das promessas utilizadas em campanhas eleitorais como forma de sedução da 

população eleitoral.  Finaliza o texto dizendo ser necessária a conscientização da 

população da importância de conhecer seus direitos e deveres, pois estes são o 

alicerce da sociedade.          

  No desenvolvimento, o aluno menciona alguns direitos consagrados na 

Constituição que, porém, não são respeitados, como o direito a escola, moradia, 

saúde, vida.           

  No ano de 2011 aconteceu o II Concurso de Redações – Projeto “OAB 

vai à Escola” – “A cidadania ao seu alcance”; edital encontra-se no Anexo E. 

  A primeira redação premiada teve como título, “Um por todos e todos 

por um”, e expõe que os direitos são princípios fundamentais na convivência 

humana, com regras estabelecidas por leis para garantir um melhor convívio entre 

as pessoas numa sociedade, de modo que esta se organize de forma igualitária e 

democrática, onde todos possam respeitar o direito do próximo, mas, acima de tudo, 

reconhecer seus deveres também.       

  A justiça mantém a preservação dos direitos, pois determina a 

igualdade entre os povos, considerada uma virtude, e, através da qual, dá-se ao 

outro o que lhe é devido por lei. Assim, procura incutir nas pessoas a 

responsabilidade, seu papel de cidadãos diante de uma sociedade e o 

reconhecimento do mútuo apoio para um progresso.     

   Faz-se uma crítica ao sistema capitalista, no qual pouco impera a 

justiça e a fraternidade; ao contrário, o que se observa é a perda de valores e de 

princípios éticos.          

  A Constituição Federal, no seu art. 5º, garante a todo cidadão direito à 

vida, à liberdade, dentre outros, pois estão consagrados os direitos fundamentais. 

Por isso, precisa-se segui-los para buscar uma sociedade mais democrática, vivendo 

a prática do bem comum.         
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  O conhecimento é a primeira porta para uma mudança social, portanto 

é preciso uma sociedade bem informada sobre seus direitos e deveres para que 

esta exerça e cumpra sua função social dentro do contexto existente.  

  A segunda colocada –“Liberdade, Igualdade e Fraternidade” – iniciou a 

redação fazendo referência ao berço da democracia, a Grécia. Na antiga Grécia, 

desde que foi constituída a pólis, para que o indivíduo pudesse viver em sociedade, 

cada líder deveria determinar as limitações ao seu povo quanto ao uso, gozo e 

fruição da localidade.         

  Dessa forma, é notável perceber que, desde a antiguidade, os 

governantes tinham consciência da necessidade da organização em coletividade 

através de instrumentos como leis, regras e deveres.     

  Nesse diapasão, a aluna traz como exemplo dentro da história mundial, 

a Revolução Francesa, baseada em lutas pelo direito à liberdade, à igualdade, para 

que todos desfrutassem do mesmo benefício, ou seja, clamavam por um mundo 

mais digno, igualitário e fraterno.        

  Algumas reflexões sobre o contexto social contemporâneo permitem 

considerar que os direitos e a justiça são princípios norteadores da vida coletiva, 

pois, segundo Aristóteles, o homem isolado da sociedade não é autossuficiente. 

Logo, precisa adaptar-se ao meio em que vive e cumprir seu papel como cidadão 

consciente das formas impostas pela sociedade.     

  Em suma, a justiça e os direitos são fundamentais, uma vez que esses 

princípios contribuem para que a vida em sociedade mantenha-se organizada e os 

ideais citados pelos grandes filósofos da humanidade sejam alcançados. Cita na 

redação o art. 5º da CF/88, principal representante dos direitos e deveres da 

coletividade.           

  A redação premiada em 3º lugar –“A essência da humanidade” – inicia 

dizendo que, desde o surgimento da humanidade, direitos, deveres e justiça são 

essenciais para o convívio entre os seres humanos. Afinal, cada ser humano tem 

uma educação de berço, um traço de personalidade, um modo de agir e pensar, de 

modo que, sem uma organização bem planejada, a sociedade não conseguiria se 

manter.           

  Para que todos estejam no mesmo nível de igualdade, existem os 

direitos e deveres, que conduzem as atitudes a serem tomadas no decorrer de suas 
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vidas. É na justiça que a sociedade busca seus direitos, sem receio; entretanto, às 

vezes ocorrem erros, também, pois onde está o homem está a possibilidade do erro.

  Finaliza argumentando que, para haver harmonia, cada cidadão deve 

cumprir com seus deveres.        

  No ano de 2012 aconteceu o “II Concurso de Redação – Projeto “OAB 

vai à Escola” – a cidadania ao seu alcance”. No edital foram mantidas as mesmas 

regras e os mesmos critérios do edital anterior. O tema escolhido: “A internet, o 

mundo globalizado e o acesso à noção dos direitos e deveres”.   

  A premiada em 1º lugar foi a redação: “A globalização da cidadania”. 

No texto, destaca-se a transformação que a globalização gerou no contexto mundial.  

O processo de globalização proporcionou o encurtamento das distâncias e o 

rompimento das fronteiras, e é nesse contexto que o advento da internet consolida a 

universalização das informações, a diversas formas de interação social, e torna-se 

um elemento-chave para o exercício dos direitos humanos e a formação de uma 

consciência crítica e cidadã.        

  As sociedades já democráticas e aquelas que caminham em busca de 

tal democracia utilizam-se da rede mundial como uma potente ferramenta no âmbito 

político, para, assim, promoverem a participação popular e estreitarem as fronteiras 

sociais. Deste modo, evidenciam a importância da comunicação entre as diversas 

etnias e povos antagônicos que compartilham algo em comum: a luta pela validação 

de seus direitos civis. As revoltas árabes, iniciadas em janeiro de 2011, exemplificam 

essa luta por liberdade de expressão e opinião, bem como o direito ao diálogo 

intercultural.           

  Nota-se, assim, o imenso potencial da internet para difundir os direitos 

humanos e assegurá-los como um recurso global do qual todos possam desfrutar. 

Além disso, a educação é a base fundamental para se adquirir a noção dos direitos 

e deveres por parte do ser social, visto que ela proporciona socialização e uma 

constante interação entre os povos e culturas, ajudando a se assimilarem costumes, 

direitos, deveres e a prática do exercício cidadão. Por meio da rede e do processo 

de globalização, que culminou no desenvolvimento de tamanha tecnologia, pode-se 

otimizar o intercambio cultural e social com o mundo, criando-se um ambiente 

propício e eficiente para o real conhecimento do conceito de cidadania.   

  A implementação de políticas públicas eficazes, que garantam à 
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sociedade o acesso à tecnologia de informação, a transformará em consciente e 

sólida. Desta forma, contribuir-se-á para o desenvolvimento sociocultural da 

diminuição do déficit educacional.       

  Na segunda colocação, venceu a redação: “Cidadãos conscientes são 

usuários seguros”; o texto aborda o sistema capitalista. O materialismo histórico, a 

maneira como se organiza o sistema capitalista pautado no máximo lucro, e a 

globalização foram fatores determinantes para outras estruturas e relações sociais; 

estes, então, fizeram com que houvesse grande expansão da internet no mundo 

atual. Tudo isso deu início a um modus vivendi egocêntrico e imediatista.  

  O uso desenfreado da internet, principalmente o excesso em compras 

de itens supérfluos, acaba comprometendo o exercício da cidadania, pois o indivíduo 

permanece em um mundo virtual, não reivindica seus direitos e nem cumpre 

deveres.           

  O estudante-autor expõe que até mesmo na internet ocorrem crimes de 

diversas naturezas, transformando informações sigilosas em conteúdo público, na 

mesma velocidade da vida real. Cita, como exemplo, o poder executivo e a 

imprensa, que, embora tenham mecanismos de controle de segurança robustos, não 

estão imunes aos riscos de invasões da web.      

  Além disso, é essencial perceber que a democracia e a cidadania não 

fazem parte da natureza do homem e não estão disponíveis para todos a qualquer 

momento, são limitadas. Elas dependem de criação, esforço e devem ser 

incorporadas às práticas cotidianas. Por essa razão, diferentes sociedades, ou uma 

mesma sociedade em diferentes momentos, podem estar mais próximas ou mais 

distantes da concretização dos ideais democráticos, e da conscientização de seus 

direitos e deveres.          

  Fica claro, portanto, que são necessárias medidas urgentes para se 

evitar confusão danosa entre o público e a privacidade, na web, pois a 

transformação profunda deve ser feita por todos na sociedade. Mesmo que haja 

diversos projetos de lei para os crimes praticados na internet ou em qualquer 

ambiente eletrônico. Necessária a busca por uma ação preventiva que alerte a 

população sobre o ambiente virtual. Desta maneira, intensificando-se as 

penalizações e, com a preocupação de usuários, cria-se uma barreira maior para a 

diminuição significativa do número de vítimas deste grave problema.  
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  Em terceiro lugar, destacou-se a redação: “O século XXI à luz da 

internet”. No início do texto, a aluna-autora coloca que o século XXI pode ser 

caracterizado como o século da inovação tecnológica. Só na última década 

vivenciaram-se incontáveis mudanças no que se refere à diminuição de fronteiras. 

Meios de locomoção transportam pessoas em poucas horas para outra parte do 

mundo, e informações passam de um continente a outro em apenas um clique. 

  Considerada uma das maiores invenções depois de Johannes 

Gutemberg – inventor da imprensa móvel –, a internet foi a mudança mais radical 

nesse processo de encurtamento de distâncias. As duas são capazes de transmitir 

informações; enquanto a prensa proporciona a disseminação do conhecimento pelos 

livros, a internet, em tempo real, para o mundo inteiro, intensifica ainda mais o 

processo de globalização.         

  Esse acesso a tantas informações, tanto políticas como sociais e 

culturais, necessita de uma compreensão e conhecimento muito maiores dos 

cidadãos, para entenderem todas as informações a que têm direito. O mundo, agora, 

está na ponta dos dedos; assim, o cidadão dotado de seus direitos e deveres tem 

muito mais força para defender seus interesses, para opinar e discutir quaisquer 

temas. Todo cidadão que cumprir devidamente os seus deveres terá seus direitos 

legalmente garantidos.         

  Portanto, a ideia de que se tem o mundo nas mãos, e as imensas 

possibilidades de comunicação global através das redes sociais da internet, fazem 

com que a maioria busque anseio pela luta para que ouçam a sua voz.   

  No ano de 2013 não houve concurso de redações.   

  No ano de 2014 aconteceu o Concurso de Redações: a redação 

ganhadora do 1º lugar – “Participação do cidadão em prol da cidadania” – tratou do 

exercício dos direitos e deveres civis.       

  Os direitos e deveres civis, políticos e sociais, estabelecidos na 

Constituição, são denominados cidadania – uma das características da democracia 

–, o regime político vigente na atualidade. Neste sentido, o voto, ainda que 

obrigatório, é um dos elementos essenciais para a concretização da democracia, ao 

permitir que os cidadãos deem sua voz na condução da vida em sociedade. 

  O exercício da cidadania através do voto é importante para os 

brasileiros, visto que, em um processo histórico, o sistema político do país passou 
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por momentos conturbados, como o coronelismo e a própria ditadura militar, que, de 

certa forma, privou a população do direito de definir o futuro do país em vários 

âmbitos. Certamente, a democracia no Brasil ainda é jovem, em comparação a 

outros países, sendo que o acesso às urnas manteve-se consolidado somente a 

partir de 1988, após elaborada e aprovada a Constituição que garantiria os direitos 

perdidos após o golpe militar de 1964.       

  Atualmente, todo investimento que se faz nas urnas eletrônicas é para 

aferir a segurança do voto e, justamente, para proporcionar acesso a todos. 

Ademais, seria uma forma de restituir os direitos à população, após toda a privação 

pela qual passou. Diante disso, o voto ainda continua sendo uma dos principais 

meios de se exercitar a cidadania; afinal, é um direito individual que caminha junto 

com a obrigação do cidadão com a coletividade.     

  Além disso, o exercício da democracia se estende a outras ferramentas 

que não o voto, de forma a garantir à população a luta pelos direitos de definição de 

seu futuro e o da própria sociedade. As manifestações ocorridas em junho de 2013, 

no Brasil, em que vários indivíduos saíram às ruas para protestar e lutar por 

melhorias no transporte público, bem como para contestar sobre as tarifas 

praticadas naquele setor, são exemplos dos outros meios por via dos quais os 

inúmeros estratos sociais, em especial as minorias, podem lutar pelos valores e 

ideais em que acreditam.         

  Mediante o exposto, observa-se que o voto, mesmo sendo obrigatório, 

é uma das ferramentas mais importantes para o cidadão. No entanto, é preciso que 

ele seja consciente, como um produto resultante da educação oferecida à 

sociedade. Portanto, investimentos nas esferas educacionais são essenciais para a 

formação de indivíduos politizados; assim se semeia a mudança. O jovem tem o 

poder de intervenção e, cada vez mais, está descobrindo o seu valor dentro do 

processo democrático.         

  O título ”No dia da eleição vote: por cidadão”, da redação premiada em 

segundo lugar no Concurso de Redações, descreve o período de transição do 

poder, vivido pelo Brasil.         

  Com o fim da ditadura militar, o cidadão brasileiro readquiriu o poder e 

o direito de escolher ser representante na árdua jornada para um país melhor. O 

voto obrigatório é um poder-dever que contribui para que os eleitores reflitam e 
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cumpram seu papel de boa cidadania política.      

  Como o Brasil é um país multipartidário, é importante que haja um 

número significativo de eleitores, pois, com isso, os votos são direcionados para 

diversos partidos e não somente para aqueles que se valem da ignorância 

intelectual de seus eleitores.        

  Embora o voto facultativo não seja ideal para ser colocado em prática, 

há muitas pessoas adeptas a ele. Mas, é preciso ressaltar que os indivíduos mais 

escolarizados, bem informados, podem não querer participar, comprometendo, 

assim, o desfecho das eleições.        

   Através do voto é que se tem a possibilidade de melhoria de um país; 

afirma, ainda, a importância da decisão de escolha do candidato, ação esta 

definidora de futuros resultados econômicos, sociais e políticos de uma nação. 

  A terceira redação vencedora, “O voto obrigatório: um direito ou uma 

obrigação?”, analisa o voto.         

  O voto facultativo poderia ser a solução de vários problemas políticos, 

pois as pessoas devem ter o direito de escolher entre votar e não votar; entretanto, 

esta não seria a melhor solução. Democracia é o governo do povo. Mas, o que fazer 

se o povo não quer participar da política? O cálculo é simples, isto é, ainda que haja 

um número pequeno de votos, é necessário que estes sejam oriundos de pessoas 

escolarizadas, informadas, pessoas realmente comprometidas com um país melhor, 

e não votos de pessoas corrompidas por cestas básicas, dinheiro ou promessas de 

cargos públicos.          

  Portanto, o voto obrigatório, em vez de ser um exercício pleno da 

cidadania, acaba sendo um objeto de barganha, em que o eleitor vende seu próprio 

voto em troca de mercadorias, promessas ou dinheiro.    

  Como consideração final, verifica-se, no contexto levantado nas 

redações, o apontamento de vários aspectos envolvendo a atuação de todos os 

poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nesse sentido, o constitucionalista Temer 

(2006, p. 63) assim se expõe: 

Afinal, o que está ocorrendo? Será que caminhamos para a desordem 
absoluta e a desmoralização completa dos órgãos de Poder do Estado? 
Não são outras as imagens que os meios de comunicação captam e 
transmitem a todo instante, deixando inseguros os cidadãos comuns que 
aspiram à ordem para progredir. A situação é preocupante e tende a se 
tornar grave, caso medidas urgentes não sejam tomadas. Que medidas? A 
mais óbvia, reiterada, e até pelo Ministro da Justiça, é: obediência à lei. O 
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que significa respeitar a lei? Em primeiro lugar, não desarmonizar as 
relações entre Legislativo, Executivo e Judiciário. A Constituição brasileira, 
nascida sob a vontade soberana do povo, determina que os Poderes são 
independentes e harmônicos entre si. Costuma-se realçar bastante a 
independência entre Poderes, esquecendo-se sempre da harmonia. Quem 
desarmoniza e desrespeita a equação entre os Poderes pratica gesto 
inconstitucional – de desobediência à ordem jurídica, portanto – e fere uma 
das cláusulas “petrificadas” da Constituição, que é a separação de Poderes 
(art.60,§4º). O legislador constituinte foi sábio ao determinar 
imperativamente a harmonia entre os Poderes do Estado, na convicção de 
que a dissonância entre eles faz nascer graves problemas políticos. 

      

  

   Na verdade, os alunos premiados alertam sobre as fatalidades que 

vêm ocorrendo no cenário atual brasileiro; o Brasil vive, hoje, uma grave crise 

política, econômica, e social. Os estudantes enfatizam o exercício da cidadania em 

prol de políticas públicas sociais para a consecução de uma sociedade livre, justa e 

solidária. Nos textos, a ideia da democracia é o constante empenho em tirar o povo 

da posição de plateia, composta de meros espectadores, e colocá-lo numa posição 

definida de atores, sujeitos principais, protagonistas, no palco das decisões que lhes 

digam respeito.           

   Nesse sentido, os alunos mostram, nos textos, a preciosidade do voto 

como instrumento da democracia, pois, através dele, as autoridades eleitas farão se 

concretizar a expressão Estado Democrático de Direito, por meio da efetivação de 

políticas públicas sociais que permitam se materializarem as condições mínimas de 

existência condizentes com a dignidade da pessoa humana.   

   Nesse diapasão, conforme o doutrinador Dalmo de Abreu Dallari 

(1998), para que um Estado seja democrático, precisa atender à concepção dos 

valores fundamentais de certo povo numa época determinada.   

   Caminhando nessa direção, o Estado Democrático de Direito Brasileiro 

consubstanciará, harmonicamente, o Estado de Direito e de Justiça, sintonizando 

garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas.  

   Essa vinculação entre o povo e o poder pode ser realizada por três 

vias. Na democracia direta, com a participação do voto no processo de eleger seus 

governantes. Na democracia indireta, ou também conhecida como 

representatividade, a vontade acontece por meio daqueles que foram eleitos. E, 

finalmente, a democracia semidireta, em que a vontade se efetiva quando há a 

representação com alguns institutos de participação direta do povo em funções de 

governo, o que se denomina democracia participativa; por exemplo, os conselhos de 
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políticas paritários, da iniciativa popular, do plebiscito e do referendo.  

   A participação política popular pressupõe intersecção de vontades, 

uma comunicação entre os diferentes polos (sociedade civil e Estado). Mais do que 

isso, necessita, para atender aos seus escopos, de uma valoração mútua, que 

reconheça no participante um colaborador capaz e respeitável e, no objeto de 

participação, uma entidade acessível.       

   Embora o país disponha dessas possibilidades de inserções 

participativas na política, ainda se fala em crise de representatividade da 

democracia, do tema da qualidade das decisões tomadas em ambiente democrático, 

ou ainda, do respeito às características e individualidade das minorias.  

   Dessa soma de filtros resulta que as leis, na forma por que são 

elaboradas, não atendem ou não se adaptam à multiplicidade de identidades e 

valores contidos na sociedade atual.       

   No ano de 2015 não aconteceu o Concurso de Redações.  

   E, no ano de 2016, o tema foi: Consumo consciente.   

   A primeira colocada teve como título: “O consumo pela liberdade”. O 

aluno-autor defende a ideia de que o “ser” está fortemente relacionado ao “ter”. 

Aborda que as pessoas adquirem produtos para serem aceitas pelos grupos sociais. 

Dessa forma, a tentativa de ser alguém por meio de coisas é evidente, o ato de ter, 

atualmente, reflete uma ilusória possibilidade instantânea de felicidade.  

   A segunda redação: “Ser ou ter: eis a questão”, tratou historicamente 

da evolução das mercadorias, das suas produções e seus reflexos na construção da 

dignidade humana, que sofreu profunda transformação. A sociedade atual se tornou 

consumista e perdeu seus valores individuais.      

   Como referencial teórico, o aluno-autor cita Karl Marx, ao afirmar que a 

desvalorização do mundo humano aumentaria proporcionalmente a valorização do 

mundo das coisas.          

   Finalmente, a terceira premiada: “Ser ou ter? Qual a questão?”, 

defendeu a ideia de que a geração atual institui o consumo como modo de vida, em 

que os bens materiais destacam-se em detrimento da moral e da ética. Ressalta a 

imagem distorcida, criada pela mídia, ao relacionar consumo com êxtase e 

sentimento de felicidade.         
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   Finaliza, afirmando sobre a necessidade de libertação do ser humano 

das coisas mundanas. 

 

5.4 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

  Ao se analisarem as respostas dadas nas entrevistas, identificou-se 

que, dos 18 advogados entrevistados, doze participaram da entrevista e seis 

abstiveram-se de responder o questionário proposto. Constatou-se, também, que, 

dos doze advogados participantes, dois não integram mais o projeto, foram 

colaboradores durante determinado período, mas na atual gestão não laboram. 

  Através das entrevistas identificam-se as escolas com maior incidência 

de exequibilidade do Projeto “OAB vai à Escola”. As principais escolas públicas 

citadas foram: Ana Maria Junqueira; Antônio Fachada; Sudário Ferreira; Suelly 

Machado; Evaristo Fabrício; Lydia Rocha Alves; Sérgio Leça Teixeira; Torquato 

Caleiro (ETC), Hélio Palermo; João Marciano; Pedro Nunes Rocha; Professora Lydia 

Rocha; Carmem Munhoz; João Marciano; Escola Capitão José Pinheiro Lacerda; 

Mário D’Elia; Professora Helena Cury Tacca; Professora Odete Bueno Ribeiro; Maria 

Pia Silva Castro.          

  Outra informação obtida com as entrevistas foi o ingresso dos 

advogados no Projeto. Observou-se, quanto ao tempo de participação dos 

advogados, que a maioria conta com experiência para a realização das palestras, 

visto que a entrada deles seu deu há mais de dois anos. Apenas um dos 

entrevistados aderiu ao Projeto neste ano. Dois dos doze advogados entrevistados 

deixaram o Projeto “OAB vai à Escola”, por motivos pessoais, mas fizeram questão 

de ressaltar a importância da Comissão frente à Ordem dos Advogados do Brasil, 

por ser a Comissão-chefe, protagonista em aproximar a Casa do Advogado da 

sociedade. Através desse Projeto, os advogados conseguem transcender sua 

função principal de exercer a busca pela justiça, ou seja, ali atuando eles atingem a 

formação do ser humano, ou melhor, contribuem, fazem a diferença na vida de 

milhares de jovens ouvintes.        

  Os principais temas das palestras são: Direito de Família, em especial 

exame de DNA e alimentos. Outras áreas do Direito também são palestradas, tais 

como: Criminal; Consumidor; Trânsito; Direito Constitucional; Regimes de 

Casamento; Investigação de Paternidade; Divórcio; Criminal; Tribunal do Júri: Lei de 



101 
 

 
 

Tóxicos; Direito Trabalhista; Contratos de Trabalho; Rescisão do Contrato de 

Trabalho; Ética; Cidadania; Direito Previdenciário; Direito Tributário; Direito 

Constitucional; Crimes na Internet. “O Direito e as Mídias Sociais” e “Redes Sociais e 

suas consequências”. “Terminei o ensino médio, e aí? Qual curso escolher?” 

  Os advogados buscam, num primeiro momento, expor sobre cidadania, 

democracia e questões de interesse dos jovens.     

  - Os diversos tipos de drogas e as consequências jurídicas, Lei nº 

11343/06, bem como a conscientização sobre o não uso.    

  - Tributos, finalidade e necessidade dessa cobrança e do pagamento, 

etc., cidadania e política.         

  - Noções Gerais de Direito Constitucional, cidadania, Direito de Família, 

Lei de Drogas, entre outras.        

  O tema mais ligado diretamente ao cotidiano dos jovens que, 

consequentemente, tem maior índice de participação, é o Direito do Trabalho, pois é 

quantitativamente notável o maior número de alunos no período noturno em relação 

ao período diurno. Assim, o advogado/palestrante percebeu a necessidade de 

explorar a erradicação do trabalho infantil como tema das palestras, em razão do 

número de perguntas e dúvidas vinculadas ao contrato de tralhado, sua duração, 

salário, férias, décimo terceiro, descanso semanal remunerado, etc.  

  Consequentemente, nesse cenário valoriza-se o trabalho, apenas, 

dando-se pouca atenção em qualificar-se melhor, à formação; os perfis desses 

alunos são de pessoas interessadas no trabalho, e, de maneira geral, a própria 

realidade do jovem exige que ele trabalhe para sustentar-se e também à sua família. 

O que, infelizmente, gera evasão escolar e desinteresse em continuar estudando e 

aprimorando seus conhecimentos. 

     

5.4.1 Resultados Obtidos 

 

  Para iniciar a categorização, partiu-se das perguntas existentes no 

questionário dos advogados, como: Faz quanto tempo que o(a) senhor(a) é 

integrante do Projeto “OAB vai à Escola”? Qual o tema que o(a) senhor(a) 

desenvolve no projeto? Qual foi a motivação que o(a) levou a participar do projeto? 

Como o(a) senhor(a) avalia a sua participação no Projeto? Como o(a) senhor(a) 
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avalia os resultados do Projeto? Qual é a sua concepção de educação? Qual é a 

sua concepção de Cidadania? 

  A primeira categoria: O Projeto “OAB vai à Escola” – conceito do 

Projeto; as características do Projeto; a identificação do Projeto, público, potencial. 

Os métodos, costumes e hábitos. 

  A segunda categoria: O Projeto “OAB vai à Escola” – o seu lugar, sua 

relevância. 

  A terceira categoria: O Projeto “OAB vai à Escola” – questões alheias 

ao contexto do projeto. 

  A quarta categoria: O Projeto “OAB vai à Escola” – concepção de 

Educação. 

  A quinta categoria: O Projeto “OAB vai à Escola” – concepção de 

Cidadania. 

  Não se consegue atingir todos os alunos, mas 20% a 30% dos 

estudantes de cada sala visitada sentem-se tocados pelas palestras. Muitos 

participam com perguntas. O resultado é avaliado como ótimo, e, se ao menos uma 

semente germinar em cada classe, o objetivo foi alcançado, mas o aproveitamento é 

bem acima da média, a julgar pelo interesse demonstrado pelos jovens.  

  Alunos e professores têm boa acolhida. Analisando-se as perguntas 

feitas pelos alunos, ao fim da exposição, percebe-se que eles têm senso crítico 

aguçado, o que deve ser sempre trabalhado pedagogicamente. Depois da palestra, 

eles demonstram que entenderam o que é cidadania e como é importante exercê-la 

de forma ativa. 

  Totalmente positivo. Os jovens/adolescentes, na maioria, têm acesso à 

internet, porém não têm acesso às informações claras e objetivas de como 

funcionam os crimes na internet. De maneira bastante participativa, indagam sobre 

questões que acontecem rotineiramente em suas vidas escolares e particulares. 

Com isso, adquirem a consciência de que, sem saber, um simples compartilhar/curtir 

pode tornar a pessoa vulnerável a ser participante ou vítima de um crime.   

  Positivo. Os estudantes são participativos nas palestras. Também se 

interessam com o assunto, comentam que pretendem mudar o comportamento na 

internet após as noções básicas do Direito que lhes são repassadas, e que 

estudarão melhor as opções de faculdades, programas de incentivo que são 
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realizados pelo governo (FIES e PROUNI, por exemplo) e quais cursos escolherão. 

Essa mudança de comportamento é o primeiro passo de conscientização de que o 

futuro não é tão difícil como parece; são impactos que se apresentam aos 

estudantes, e levam a concluir que é positivo o resultado do projeto. 

 

Hoje não sei como está funcionando o projeto. Na época era muito 
interessante ver a participação dos adolescentes, que muito contribuíram 
com perguntas e dúvidas, ora fáceis de explicar, ora bem controversas 
(Advogado entrevistado). 

 

    

  Avaliar o resultado de um projeto como este é algo muito abrangente. 

  Embora não seja possível se obter contato com todos os advogados 

participantes, e também conhecer a realidade de todas as escolas, ainda assim, se 

verifica que, quando a escola se dedica à formação moral do aluno, quando é dada 

liberdade ao participante do projeto (advogado), de ministrar as palestras de uma 

forma tranquila, e os alunos são receptivos ao que é proposto, o resultado é 

fantástico.    

  

A verdade, na minha concepção, é que o projeto é só uma peça de uma 
engrenagem mais complexa. Eu, por exemplo, já realizei o projeto em 
escolas em que, ao final, me sentia totalmente frustrada: não havia 
participação dos alunos, tanto menos interesse dos professores e 
coordenadores pedagógicos na continuidade (Advogada entrevistado). 

 
 

  O participante do projeto tem a função de plantar a semente. Se ela vai 

germinar e produzir frutos depende de outros agentes. Os resultados positivos são 

notados quando esses ensinamentos mudam, efetivamente, a visão do jovem e, 

consequentemente, com a difusão, alteram de forma positiva o comportamento 

dentro da comunidade e do seio familiar.  

 

 

Avalio que foram muito bons, pois no final do ano de 2014 a comissão 
promoveu um concurso de redações que contou com a participação de um 
considerável número de alunos de quase todas as escolas que visitamos. E 
as redações que participaram do concurso foram, de fato, muito bem 
elaboradas e demonstraram pontos de vista bastante interessantes dos 
alunos, especialmente porque são cidadãos ainda em formação. Foi 
possível observar que absorveram o conteúdo que lhes foi transmitido nas 
palestras que ministramos (Advogado entrevistado). 

 

        

  Os resultados têm sido altamente satisfatórios, pois, nas escolas 

participantes tem ocorrido integração com os alunos que, com um pouco de 
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conversa, apresentam suas dúvidas e compreendem os temas propostos. Outro 

indicativo de sucesso do projeto é o concurso de redações, que traz textos que 

demonstram a imersão dos estudantes. Os temas propostos são sempre ligados ao 

mote principal do projeto, a cidadania.       

  Os resultados foram positivos, visto a fomentação dos alunos em dar 

continuidade ao estudo por meio do Ensino Superior, real interesse da permanência 

do estudo.  

  Os gestores educacionais comentaram sobre a expectativa do 

programa; que é importante trabalhar com projeto de cidadania porque a escola tem 

o objetivo principal de trabalhar com conteúdos científicos e não aborda questões do 

dia a dia.     

Espera-se que o projeto cumpra seu objetivo, ou seja, conscientizar nossos 
alunos sobre a importância dos direitos humanos e da cidadania. Fazer com 
que os alunos adquiram senso crítico e desenvolva habilidades de escrita, 
produção e redação. Além dos alunos ampliarem os seus conhecimentos, 
sobre os direitos humanos tornando-os mais conscientes sobre os seus 
direitos e os seus deveres somando as informações jurídicas recebidas 
(Gestor educacional entrevistado)  

  

  A implantação do projeto recebeu algumas ponderações, sugestões e 

observações. Os gestores educacionais afirmaram sobre a necessidade da 

realização de uma pesquisa prévia com os alunos, para escolha dos temas, para 

unir o útil ao agradável. Apontam temas como drogas, gravidez precoce, expectativa 

de profissões, quais profissões estão em alta, visto que o público alvo é o terceiro 

ano.            

  Dever-se-ia encontrar uma forma de motivar mais a participação e o 

envolvimento dos alunos, outro apontamento apresentado, uma vez que o projeto é 

bem organizado; sugerem que os temas poderiam ser discutidos com eles, para que 

dessem sugestões, e, assim, se ampliaria seu interesse.    

  Finalmente, os gestores afirmaram que o projeto é excelente, porque 

facilita a aproximação dos membros da OAB com os alunos das escolas públicas, 

que, comumente, creem que sua classe social jamais teria acesso ao universo 

jurídico.            

  Outra característica levantada pelos gestores educacionais foi o 

interesse dos alunos pelo projeto. “Normalmente, quando se traz algo fora do 

exercício obrigatório, não costuma despertar o interesse deles; e, no caso do Projeto 
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“OAB vai à Escola”, surpreendeu, porque os alunos gostam e sempre perguntam 

quando serão os próximos encontros.” (Gestora educacional)   

  Enfatizaram que é uma forma de motivar mais a participação e o 

envolvimento dos estudantes. “Com as palestras dos advogados, os alunos ficam 

motivados a realizar as atividades, muitas vezes colocando os diretores das escolas 

em uma “sinuca de bico” na escolha da melhor redação”, afirmou uma gestora. 

  Todavia, disseram ainda que nem todos os alunos se interessam; 

porém, os que compreendem participam; exemplo vivo foi o caso de uma das 

escolas participantes: o projeto fez uma profunda identificação em seu grupo 

escolar, e teve como resultado o interesse de três alunos que terminaram o ensino 

médio, em 2015, e foram cursar a graduação de Direito.    

  Os resultados da implantação do Projeto são positivos. Certamente, os 

alunos que se envolveram, que participaram do Concurso de Redações, terão obtido 

conhecimentos referentes ao desenvolvimento do Projeto, podendo usá-los em sua 

vida pessoal. Também, pode-se notar como um dos resultados, a influência na 

Orientação Vocacional dos alunos, como mencionado acima.   

  Na segunda categoria: O Projeto “OAB vai à Escola” – O seu lugar, sua 

relevância, a relevância do projeto; as observações positivas; a ação versus a 

reflexão; competências versus habilidade. Existe uma satisfação completa, mas há o 

desejo de se alcançar maior número de escolas, além da ampliação do projeto para 

o primeiro e o segundo ano. Um canal esplêndido da aproximação da OAB junto aos 

jovens, como meio de fazê-los enxergar os temas de forma mais técnica, ótimos 

repetidores em suas famílias, pela conscientização de como se comportarem diante 

dos litígios diários. Assim, cumprir o propósito do projeto, que é aproximar a OAB, o 

direito e a justiça das escolas, dos estudantes e dos professores.   

  Ainda existem leigos quando o assunto é internet. Rotineiramente, nas 

redes sociais, somos bombardeados com exposições excessivas, publicações e 

incitações ao crime e, um simples compartilhar ou curtir pode acabar, em questão de 

minutos, com a reputação e a vida de qualquer pessoa. 

 

O Projeto “OAB vai à Escola” e o concurso de redações, e observando as 
reuniões realizadas e o número de colegas presentes, bem como minha 
participação nos dois projetos supramencionados, acredito ter uma 
participação bastante ativa (Advogado entrevistado). 
 
Foi de muito valor. Na época me aproximou de muitas pessoas que foram e 
são importantes em minha vida. Espero que tenha gerado frutos e possa ter 
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sido interessante para alguns alunos que receberam as informações como 
foi para mim (Advogado entrevistado).  

 
     

  Primeiramente, é importante frisar que vontade nem sempre significa 

possibilidade. Há empecilhos impostos, por vezes, pela própria instituição de ensino. 

O advogado que se dispõe a trabalhar no projeto fica à mercê de horários, grade de 

aulas, quantidade de alunos e, por vezes, resistências injustificadas por parte de 

coordenadores pedagógicos. Então, algumas vezes sente-se limitação. Acredita-se 

que se poderia fazer mais, mas há obstáculos. Contudo, tem-se de participar da 

melhor forma possível. “O meu intuito é que aquilo que eu proponho nas palestras 

faça parte da realidade daqueles alunos, e tenho notado êxito nesse sentido.” 

(Advogado entrevistado) 

  Passando o conhecimento e alertando os jovens, os advogados 

esperam ter contribuído para uma sociedade melhor, pois as drogas são um dos 

fatores da segregação familiar.        

  Cada aluno ouvinte tem um interesse distinto naquilo que lhe é 

transmitido; cada um tem um meio diferente e absorve as informações em graus 

variados. Mas no geral, tem sido positivo para o grupo, pois tentam aprimorar-se, 

fazer coisas novas em relação aos temas abordados anteriormente. 

 

A participação tem sido bastante proveitosa, acredito que o aprendizado 
vem acontecendo de ambos os lados, pois, se de um lado tenho passado 
informações importantes para o cotidiano dos alunos participantes de outro 
lado tenho adquirido experiência e entendimento dos principais problemas 
vividos por eles (Advogado entrevistado). 
 
Avalio como satisfatório, visto o estudo empreendido para a elaboração das 
palestras que acarretaram em um crescimento pessoal e profissional 
(Advogado entrevistado). 

 

  Os gestores educacionais destacaram a contribuição para o 

desenvolvimento do currículo escolar, principalmente o currículo das áreas de 

ciências humanas e comunicação e expressão. E, de como o projeto leva os alunos 

a entender e a conhecer seus direitos e deveres, e as consequências de seus atos; 

e que toda ação gera uma reação.       

  O projeto agrega para o desenvolvimento de todos os currículos das 

disciplinas da área de ciências humanas, e ainda contempla os temas transversais. 

Podem-se destacar as palestras que estavam vinculadas aos projetos da escola, 

como Bullyng e Criação de Micro Empresa (projeto fábrica de sabonete PROEMI).  
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  As subcategorias originárias da categoria terceira, O Projeto “OAB vai à 

Escola” – questões alheias ao contexto do projeto – corresponderam às 

informações, aos detalhamentos, às inferências que não dizem respeito ao projeto. 

 

Sentimento de retribuição/devolver à sociedade o que ela oferece, pelo fato 
de ter estudado em escolas públicas. Hoje em dia o mesmo sentimento 
existe, mas foi acrescido pela vontade de oferecer não só informação 
jurídica, mas estímulo para que os jovens ultrapassem as barreiras sociais e 
econômicas a eles impostas, muitas vezes, injustamente (Advogado 
entrevistado). 

 

  Contato com os jovens, sentir o que estão pensando, quais os temas 

que os afligem, no que o Direito pode lhes auxiliar, dar um testemunho do quanto é 

importante empenharem-se em ser cidadãos do bem, honestos, e o valor de seus 

esforços para serem os melhores, pois o futuro do país depende deles, está nas 

mãos de quem, dentro em breve, estará com força econômica e o controle de suas 

famílias; e o quanto a Cidadania é importante e deve ser vivida com 

responsabilidade.          

  O projeto aproxima o direito da realidade dos alunos e das escolas, 

além de permitir que se sintam acolhidos. O nascimento de uma semente que faz os 

jovens/adolescentes acreditarem que é possível ter um futuro mais digno através da 

educação pública. 

            
Quando do bacharelado tive diversas oportunidades de representar minha 
Faculdade (FDSBC) nas Escolas da região do ABC paulista. À época o 
objetivo era dar esclarecimentos para os estudantes do colegial acerca do 
curso do direito, das profissões que podem ser exercidas, do mercado de 
trabalho e das melhores faculdades para se estudar. Portanto, sempre 
gostei desse contato com o alunado que é tão carente de informações para 
o futuro. A “OAB vai à Escola” me permite repassar ao alunado informações 
não só para o futuro (por meio da palestra que exemplifica as opções que 
eles «alunado» têm ao se formarem no colegial), como também no presente 
(através das noções básicas do Direito aplicado na internet que são 
inseridas na segunda palestra) (Advogado entrevistado). 
 
Na época estava começando a advocacia e o projeto também começava em 
Franca. Achei interessante contribuir com o projeto da OAB e com a 
comunidade no sentido de divulgar informações e troca de ideias. 
Sinceramente, acredito que o advogado tem um papel social importante, 
qual seja, a divulgação de direitos e deveres: construção da cidadania. 
Quando me deparei com um projeto em que havia essa possibilidade e 
direcionado a adolescentes – fase em que, no meu entendimento, há 
maiores questionamentos e efervescência da formação moral – fiquei muito 
interessada. Por tudo que acredito não poderia deixar de participar 
(Advogada entrevistada). 
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  Compartilhar o conhecimento com o próximo, visando à interação com 

a sociedade, bem como por acreditar que os jovens podem mudar a realidade do 

país através do conhecimento.        

  A necessidade de a OAB continuar seus trabalhos, mais 

especificamente este cunho social, que tenha um efeito na vida dos ouvintes, que 

lhes desperte o interesse nas coisas relacionadas a governo e gestão, mostre que o 

sistema é uma roda e, por isso, é importante que todos tenham consciência 

participativa e desenvolvam uma consciência coletiva responsável.  

  Este projeto é o que mais aproxima a Ordem dos Advogados da 

sociedade; substancialmente, os adolescentes, que passam, nesta idade, a 

participar cada vez mais ativamente da vida social.     

  A motivação é puramente social, para o despertar do jovem em relação 

ao tema da palestra, bem como um incentivo para o ensino superior, o tema que 

também é discutido.         

  Os gestores educacionais apontaram questões alheias ao projeto, 

como as demais atividades para o desenvolvimento da cidadania. Dentre os projetos 

em andamento, citaram: o “vale sonhar”; parte de cidadania – projeto lixo. Saúde e 

Prevenção na escola, ambos trabalham DSTs (doenças sexualmente transmissíveis) 

e gravidez na adolescência. O cartaz da paz (Lions); PROEMI – voltado aos alunos 

do ensino médio; Leitura; Amigo cidadão; Escola da Família, este ocorre aos finais 

de semana, no qual a escola é aberta à família e a toda a sociedade. Ali acontecem 

atividades diversas, como padaria artesanal, curso de embelezamentos, como corte 

de cabelo, manicure, pedicuro etc.       

  Pensando numa conscientização coletiva, voltada para a 

sustentabilidade, há escolas que orientam a respeito do descarte do óleo de fritura, e 

sobre a destinação correta dos resíduos sólidos como plástico e metal.  

  Todas as ações da escola visam ao protagonismo juvenil, que, na 

verdade, é a valorização da ação do jovem, para que ele tenha voz, espaço e sinta 

que pode contribuir com a sociedade. O grêmio estudantil também é incentivado 

com o intuito de formar para a cidadania. Acredita-se que esse é o caminho para se 

chegar ao objetivo de formar o aluno para ser um cidadão.    

  Outro destaque é o projeto gentileza, a mediadora da escola 

desenvolve o projeto trazendo valores básicos para o bom relacionamento entre as 
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pessoas.           

  Na categoria quarta: O Projeto “OAB vai à Escola” – concepção de 

Educação, encontraram-se diversas concepções de Educação. A primeira delas é 

ser ampla. A sala de aula, com provas e trabalhos, é apenas um viés. Não 

consideram que as particulares atendam a concepção de educação. Existem outros 

aspectos educacionais, como psicologia, a inteligência emocional, a formação 

profissional técnica simples, e a artística, aspectos estes que não são atingidos pelo 

padrão educacional existente. Apesar da distância entre o que se aplica e o que 

deveria se aplicar, educação é algo de que não se desiste. Por isso permanece no 

projeto.           

  A Educação tem o desafio de atrair os alunos com novas ideias e 

novas concepções, que, a cada geração, estão se modernizando, e a educação 

precisa acompanhar esta evolução.       

  O presente trabalho parte das dificuldades conceituais que envolvem o 

sentido de educação e cidadania no próprio texto constitucional, e também nos 

discursos sociais e na bibliografia especializada, com o objetivo de contribuir para a 

reflexão sobre o papel da Educação ao formar indivíduos participativos, condição 

indispensável para o fortalecimento do regime democrático no Brasil. Veja-se a 

relação entre os conceitos de educação e liberdade, nos escritos de Hannah Arendt: 

 
 

[...] como despertar nos alunos o apreço pelo mundo que nos une com os 
diferentes, encorajá-los a encontrar seu lugar nele num momento em que a 
ausência de sentido e a preocupação com a sobrevivência se impõem, de 
modo que qualquer compromisso com o comum parece ser uma exigência 
deslocada e anacrônica? Arendt não propõe soluções, mas é rigorosa ao 
afirmar que quem educa é duplamente responsável: pelo mundo e pelas 
crianças – na educação decidimos se amamos o mundo e seus novos 
habitantes. Posto que a autora não explicita o que vem a ser esse amor, 
investiga-se a noção de amor mundi, recorrendo ao conjunto de suas 
reflexões (ALMEIDA, 2009, p.7). 

   

  Entende-se que educação é o processo pedagógico em que o aluno se 

comporta como receptor, e o professor como emissor responsável. Esse processo 

não deve ser restrito a livros e apostilas, mas deve se estender a um complexo de 

informações; por exemplo, o conhecimento jurídico levado pelo Projeto “OAB vai à 

Escola.”           

  O primeiro aprendizado de educação é na própria casa do indivíduo, 

onde ele deve aprender a respeitar o próximo nas suas diversidades e diferenças. 
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Gentileza gera gentileza, ou, como se diz, educação vem de berço. No âmbito do 

conhecimento, entende-se que as escolas estaduais, municipais ou particulares são 

apenas os tutores para demonstrar qual caminho do conhecimento se deve seguir, 

que leque de oportunidades há. E, quanto mais reconhecimento tiver o profissional 

de educação, tanto pelos estudantes, quanto pelo governo e a sociedade, mais 

qualidade poderá ser conquistada no processo ensino-aprendizagem. 

 

Hoje em dia o que mais existe, são relatos de desrespeito de alunos aos 
professores e vice-versa. É necessária uma mudança urgente no sistema 
de ensino e nos estabelecimentos de ensino. Sempre digo aos alunos das 
escolas que palestro: Vocês é que fazem o nome da escola e não a escola 
que faz vocês, por isso, a importância de se ter o nome da escola em 
destaque positivo para que a sociedade abra as portas profissionais a todos 
vocês (Advogado entrevistado). 

 
 

  Pode-se considerar que há dois tipos de educação: a básica, que é 

ensinada em casa e pelos pais, e a especializada (o termo não é totalmente 

adequado, porém não se encontra outro melhor para sedimentar a diferenciação), 

que é aquela ensinada na escola, pelos professores, e a partir das disciplinas 

curriculares (matemática, português, e outras).     

  Ambas são importantes, mas a primeira é mais que a segunda porque 

é essa a educação essencial para a convivência em sociedade. A precariedade 

existe em ambas, uma mais que a outra, mas não se pode generalizar porque isso 

varia de família para família e de escola para escola.     

  Educação é preparação para o mundo. Não se trata de um conceito 

formal onde existe um ciclo ou um esquema para ser cumprido e um conteúdo 

mínimo para ser assimilado, mas da soma de tudo aquilo que se pode aprender para 

aplicação cotidiana.           

  Educação é conscientização. É dar ao indivíduo a oportunidade de 

conhecer não só conceitos de física, matemática, português, enfim, das matérias 

que compõem a grade curricular de qualquer escola. A educação vai muito além de 

formação acadêmica, está atrelada à cidadania. Um povo educado é mais capaz de 

entender o contexto social em que vive, inclusive com maior possibilidade de 

modificá-lo. Infelizmente, o que se vê, hoje, neste país, é uma educação deixada de 

lado. Ao que parece, pelo menos nas escolas públicas, o que é ainda mais 

desalentador, nem a formação acadêmica tem posição de destaque. A realidade é 

que o Estado “cumpre” seu dever Constitucional possibilitando o ingresso de alunos 



111 
 

 
 

ao ensino público, mas não se esforça minimamente para a educação, 

conscientização daquele indivíduo. O resultado dessa conduta evidencia-se no atual 

cenário educacional brasileiro, com carências e lacunas, cujos sujeitos envolvidos 

não desempenham adequadamente seus papéis.     

  O processo de construção do conhecimento, sua ampliação e 

distribuição, deve-se aliar a fatores psicológicos de aprendizagem, como o respeito, 

a honra, a disciplina. Educação é aquilo que permite às pessoas o discernimento 

entre o que é certo e o que é errado, do que é bom ou ruim, conforme as situações 

que lhes são apresentadas; que conduz a escolhas conscientes, com noção das 

consequências; abre caminhos para o indivíduo participar e sentir-se respeitado 

dentro do meio social em que se insere. 

 

Este conceito vem mudando, mas de maneira mais genérica, acredito na 
educação bem multidisciplinar, ou seja, estes precisam ter acesso a outras 
informações que não estão sempre presentes no currículo escolar, vejo uma 
extrema importância neste projeto (Gestor educacional). 

      

  A educação pode ser considerada como a aplicação de métodos, 

costumes e hábitos para a formação do indivíduo, tanto para o aspecto intelectual 

como moral.            

  Os gestores educacionais levantaram outras dimensões sobre a 

educação – um conceito muito amplo. O problema atual é que as famílias transferem 

sua responsabilidade de formação de berço e educação familiar para as escolas. E o 

ideal é a parceira de ambas, trabalharem juntas na formação completa do indivíduo. 

  A Educação se concretiza quando se possibilitam condições aos 

educandos de se atualizarem a ponto de fazer uso pleno de suas potencialidades 

pessoais, tornando-se agentes transformadores, o que é primordial na vida de 

qualquer cidadão. 

  Se a liberdade está intrinsecamente vinculada à formação intelectual e 

à cultura adquirida, acredita-se que a educação deve possibilitar condições para o 

desenvolvimento intelectual e das potencialidades pessoais. Nesta concepção visa-

se preparar o indivíduo para o exercício da cidadania.  

   A função de assimilar conceitos científicos relacionados à escola 

também foi mencionada.   

  A quinta categoria: O Projeto “OAB vai à Escola” – concepção de 

Cidadania. 
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  Ampla. E próxima da noção de educação. Ou melhor, a cidadania 

plena só se atinge com o conhecimento dos vários aspectos e nuances da 

educação. Estimular a participação democrática e o conhecimento de direitos e 

deveres é apenas um aspecto, uma vertente da cidadania.    

  Diante deste bombardeio de corrupção que a mídia geral lança todos 

os dias nos lares, o importante é manter o senso de cidadania entre os jovens; a 

cada ano e a cada eleição diminui drasticamente o número de eleitores entre 16 e 

18 anos, um sinal preocupante.        

  Entende-se que cidadania é ter consciência de direitos e deveres, na 

qualidade de cidadão, de eleitor, de trabalhador e de família. Essa consciência 

significa ter acesso a informação generalizada e capacidade de compreender em 

que medida os direitos e deveres serão exercidos, e em que medida os deveres e 

direitos do próximo devem ser respeitados ou cobrados. Conservar locais públicos 

para melhor usufruí-los, como museus, praças, teatros, escolas, etc.; pagar os 

impostos, para que se tenha um retorno positivo no tocante à educação, saúde, 

infraestrutura (muito difícil nos dias atuais com tanta corrupção), são alguns deles. 

 

O principal, acima de tudo, procurar entender melhor de política para que a 
sociedade escolha melhor seus representantes. Ou seja, tem muitos direitos 
a cobrar, mas sem sombra de dúvidas tem obrigações a fazer também. 
Deve-se construir esse entendimento desde crianças. Uma simples 
brincadeira de criança na pracinha (não estragar os brinquedos... rsrsrs) 
(Advogada entrevistada). 

 

  O princípio de cidadania pauta-se nos direitos e deveres básicos do 

cidadão. E esse é o papel da Comissão, especialmente do projeto que a intitula. Em 

resumo, o objetivo é levar às escolas, por meio da OAB (organismo fundamental 

para a sociedade, daí a denominação “casa da cidadania”), os direitos (as opções 

que os estudantes têm ao final do colegial) e os deveres (o Direito aplicado à 

internet). É importante demonstrar que os direitos existem, e, em contrapartida, 

estão os deveres. Está aí a “soma” dos direitos e das obrigações de uma pessoa, e, 

em especial, a relação entre estes direitos e obrigações, uma vez que existe uma 

relação muito séria e complexa entre aquilo que se pode fazer e as consequências 

destes atos.    

             
Para qualquer pessoa que trabalha ou esteja envolvida com Direito a 
concepção de cidadania é o exercício de direitos e deveres sociais, políticos 
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e civis. A questão é como você consegue exercer a cidadania? Como 
alguém tem a possibilidade de exigir um direito ou se comprometer com 
seus deveres? É através da educação. Não há outro meio. Nesse tocante, 
acredito que o Projeto “OAB vai à Escola” é de extrema relevância. Esse é o 
direcionamento do projeto: promoção da cidadania. Há muita carência de 
informação. Essa privação impede o indivíduo de contribuir com a 
sociedade, algo que só pode ser feito através do exercício da cidadania. É a 
interação de diversos regramentos sociais como as leis, políticas, família, 
escola, educação que transforma e realiza mudanças positivas (Advogada 
entrevistada). 

 

  Cidadania é a educação, dentro dos limites da resposta anterior, 

considerada na prática. É um discernimento participativo, ativo no meio social, capaz 

de influenciar o ambiente em que é praticada. É o exercício do voto, é a 

manifestação em votações na Câmara Legislativa de cada município, foram as 

manifestações públicas de repúdio ao atual governo.     

  É uma forma de instrumentalizar a educação, permitindo à pessoa 

escolher, com plena consciência da situação, o correto caminho a seguir, a melhor 

opção coletiva a ser feita em cada caso, ainda que, individualmente, essa opção 

venha a prejudicar pequena parcela dos membros da mesma sociedade.  

  A premissa básica de cidadania é o exercício dos direitos e deveres 

civis, políticos e sociais; e os indivíduos alcançam tal exercício quando tomam seu 

espaço na sociedade, em todos os âmbitos. Nesse ponto, o Brasil apenas 

engatinha, e o projeto ora apresentado pode ser uma maneira de acelerar este 

crescimento.           

  A cidadania pode ser considerada como o exercício de a pessoa utilizar 

direitos para aplicação diante de todo o Estado, valendo-se de seus deveres e 

direitos em uma mesma esfera.        

  Para os gestores educacionais, o objetivo da cidadania é o indivíduo 

estar inserido num todo. Porém, em geral, a maioria dos alunos estão vinculados ao 

seu mundo individual, pensam somente em seu bairro, na sua escola, família etc. O 

projeto busca ampliar essa visão e levá-los a pensar no município, no estado, no 

país, adquirindo, assim, uma dimensão maior em seu olhar sobre o mundo. 

Cidadania significa indivíduos e sociedade reconhecerem e cumprirem seus direitos 

e deveres. 

             
O respeito, a solidariedade, o carinho, a amizade, são conceitos que nos 
levam ao bem. Ser cidadão são esses conceitos para uma sociedade mais 
justa e igualitária. A concepção de cidadania é que esta representa a 
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condição do indivíduo que vive de acordo com o conjunto de leis e normas 
de uma sociedade. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e 
obrigações, garantindo que estes sejam colocados em prática (Gestora 
educacional). 

        

  Exercer atos de cidadãos, praticando devidamente direitos e deveres 

civis, conduz ao bom relacionamento entre as comunidades.  

  Segue a matriz com as categorias para os gestores educacionais e 

advogados entrevistados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A presente pesquisa partiu da proposta de três objetivos formulados 

em busca da investigação do Projeto “OAB vai à Escola”, desenvolvido pela 13ª 

Subsecção da OAB-Franca/SP. O estudo procurou localizar como tais questões são 

percebidas pelos advogados e gestores educacionais envolvidos no Projeto. 

  O primeiro questionamento colocado é se a parceria entre a instituição 

escolar e a agência social (OAB) pode representar avanço na consecução, na 

perspectiva do desenvolvimento humano. Em relação a esse primeiro aspecto, as 

ações do Projeto “OAB vai à Escola” na cidade de Franca-SP acontecem desde o 

ano de 2001 e têm alcançado reflexos no campo da formação de uma cultura 

democrática, participativa e cidadã do segmento do alunato. Por ser considerado um 

destaque na área educacional, há a expectativa de ser implantado em outros países 

da América do Sul, em parceria com a Unesco.     

  Para que todos possam exercer plenamente a cidadania, deve-se 

conhecer a Constituição Federal, para se saber sobre direitos, deveres e obrigações.  

Ninguém pratica plenamente a cidadania, se não souber que direitos tem, como 

exercê-los e o momento exato de fazer com que eles prevaleçam.   

  O segundo questionamento seria se, para a instituição escolar de 

ensino médio, a participação no Projeto “OAB vai à Escola” representa, também, 

ganhos quanto ao incremento das relações externas, com as quais a escola 

cumprirá melhor sua função de contribuição para o desenvolvimento social. 

  Assim, considerando-se os resultados colhidos, é satisfatório o Projeto 

com especificidades favoráveis ao aprofundamento da consciência cidadã, da 

democracia participativa e de uma relação com o Estado na direção de exigir 

efetividade nas políticas públicas por meio do conhecimento assimilado com as 

palestras e os encontros com os advogados.      

  O Projeto “OAB vai à Escola” desenha um ambiente onde cabe 

entender a cidadania como um conjunto de três elementos constitutivos: a posição 

legal dos direitos; a obrigação de cumpri-los; a oportunidade de despertar a 

consciência reflexiva de vínculo do indivíduo com a sua comunidade.  

  Então, cidadania pode ser qualquer atitude cotidiana que implique a 

manifestação de uma consciência de pertinência e de responsabilidade coletiva.
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  Nesse sentido, o Projeto vem auxiliar a escola na formação de alunos 

cidadãos, ou seja, a escola enquadra, ajusta, e tenta passar valores específicos e 

comportamentos que permitem ao aluno o acesso ao patrimônio cultural da 

humanidade.           

  Todavia, é preciso ressaltar, também, a ausência de propostas e 

projetos direcionados à prática cidadã. As escolas, na maioria das vezes, priorizam 

os conteúdos formais específicos didáticos, deixando de associar o conteúdo a ser 

trabalhado, com o ser humano, o aluno, parte essencial no processo ensino-

aprendizagem. Dessa forma, não consegue atingir a proposta pedagógica, que 

acaba por não fazer sentido ao aluno.       

  Nesta direção, nasce o terceiro questionamento: a implementação do 

Projeto pode trazer, para a instituição OAB, subsídio para melhorar a compreensão 

da realidade escolar e, em consequência, aperfeiçoar suas formas de incremento ao 

exercício da cidadania? É importante considerar as organizações da sociedade civil 

atuantes, como a 13ª Subsecção da OAB Franca, constituídas de sujeitos com 

potencial político para avançarem no caminho de uma nova cidadania redefinidora 

da ideia de direitos, visto que a educação consiste no mais eficiente instrumento 

para a construção de um Estado republicano democrático.    

  Tentar refletir e entender as posições da Educação e Cidadania no 

contexto atual brasileiro foi a busca do presente trabalho, ou melhor, o grau de 

coerência global desses ideais de convívio social e político subjacentes ao 

pensamento pedagógico.         

  Na verdade, o conhecimento e a capacidade de exercício dos direitos 

de cada um, assim como a consciência do dever de respeitar os direitos dos outros, 

dependem da realização do direito à educação.     

  Assim, a reflexão de Arendt (2000) faz sentido ao se pensar na 

preservação do mundo, partindo da ideia de que, para mantê-lo vivo, é preciso que a 

ação permaneça ardente, em condição livre de fundar o novo.   

  Nesse sentido, não há como desassociar a cidadania da educação, 

pois educar e agir são responsabilidades com o mundo.    

  Assim, finaliza-se o presente trabalho, mais uma vez citando Buffa 

(2001), que se refere ao contexto da luta pela cidadania, pelo legítimo, pelos direitos 

e deveres, como o espaço pedagógico onde o cidadão se forma e se constitui. A 
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educação não é uma precondição da democracia e da participação, mas é parte, 

fruto e expressão do processo de sua constituição. 
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APÊNDICE A  

  

Questionário direcionado ao autor do PROJETO “OAB VAI À ESCOLA” 

 

1) Como nasceu a ideia do projeto? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Como foi a aprovação e a regulamentação do projeto? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Como ele se iniciou? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) O senhor participou da Comissão OAB vai à Escola durante quanto tempo ou 

ainda participa? 

 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Este projeto permaneceu restrito ao Conselho Seccional de São Paulo ou os 

demais Conselhos Seccionais aderiram ao projeto? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6) As subsecções de São Paulo aderiram de forma homogênea ao projeto? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7) E as cartilhas, material a princípio utilizado no projeto. Relate sobre isso. 

 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8) Quais são os objetivos do Projeto “OAB vai à Escola”? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9) Conceitue o termo educação. 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10) Conceitue o termo cidadania. 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11) Caso queira, acrescentar algo que não foi questionado sobre o Projeto “OAB vai 

à Escola”. 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 
  

Projeto “OAB VAI À ESCOLA” – desenvolvido pela 13ª Subsecção de 
Franca/SP 

Questionário direcionado à ex-coordenadora da Comissão “OAB vai à 
Escola”, da 13ª Subsecção de Franca-SP 

1) Como é a estrutura da Comissão “OAB vai à Escola”, sua formação e integrantes?         

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Quando e como iniciou  seu trabalho juntamente à Comissão?               

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Qual é a proposta desse projeto social desenvolvido pela Ordem?               

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Quais foram as escolas atendidas pelo projeto que a senhora teve oportunidade 

de trabalhar?  

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5) Existe alguma atividade proposta interna para se trabalhar com o Projeto 

(Concurso de Redações)?        

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Quais foram as principais dificuldades encontradas para o desenvolvimento do 

projeto?  

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

7) Comente e exemplifique maiores detalhes do projeto que a senhora achar 

necessário. 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8) Como a senhora definiria educação?  

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

9) E o que é cidadania? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

PROJETO “OAB VAI À ESCOLA” – Questionário para advogados 
participantes 

Advogado/a: _____________________________________________________ 

Nome da Escola Participante:________________________________________ 

Questionário 

1) Faz quanto tempo que o(a) senhor(a) é integrante do Projeto “OAB VAI À 

ESCOLA”? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Qual o tema que o(a) senhor(a) desenvolve no projeto? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Qual foi a motivação que o(a) levou a participar do projeto? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Como o(a) senhor(a) avalia a sua participação no Projeto? 

Resposta____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5) Como o (a) senhor (a) avalia os resultados do Projeto ? 

Resposta____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6) Qual é a sua concepção de educação? 
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Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7) Qual é a sua concepção de Cidadania?   

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D  

QUESTIONÁRIO – Gestor da Escola – PROJETO “OAB VAI À 

ESCOLA” 

 

Nome do gestor:______________________________________________________ 

Nome da Escola:_____________________________________________________ 

 

1) Há quanto tempo o(a) senhor(a)  é gestor/gestora dessa Escola?   

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) Há quanto tempo o Projeto “OAB VAI A ESCOLA” se desenvolve nesta escola? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3)  Qual a expectativa do(a) senhor(a) ao autorizar o início do projeto nesta escola? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4 Como o(a) senhor(a) avalia o Projeto “OAB VAI A ESCOLA” quanto: 

 a) a forma de implantação do Projeto nesta escola? 

Resposta:______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 b) aos interesses dos alunos pelas atividades do Projeto? 

Resposta:______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 c) aos resultados da implantação do Projeto nesta escola? 

Resposta:______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5) O Projeto contribui para o desenvolvimento do currículo escolar? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6) Existem outras atividades, realizadas nesta escola, especificamente para o 

desenvolvimento de cidadania? Quais? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7) Qual a sua concepção de Educação? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8) Qual a sua concepção de cidadania? 

Resposta:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO C – CARTILHA DO PROJETO “OAB VAI À ESCOLA” 
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ANEXO D – CARTILHA DO PROJETO OAB/SP VAI A ESCOLA 
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ANEXO E 

Tabela 1 – Distribuição de cartilha por número de alunos das escolas públicas 2007 

Fonte: Elaborado pela autora                noturno: 2308 

Total por período: manhã: 1210 

Total de alunos em Franca – SP: 3518 

 

ESCOLA                           PERÍODO    MANHÃ      NOITE        TOTAL 
 

EE ANA MARIA JUNQUEIRA 

 

 

nº de palestras 1 3 4 

nº de alunos 44 116 160 
 

EE ÂNGELO GOSUEN 
nº de palestras 2 3 5 

nº de alunos 79 126 205 
 

EE ÂNGELO SCARABUCCI 
nº de palestras 0 2 2 

nº de alunos 34 68 102 
 

EE ANTONIO FACHADA 
nº de palestras 0 2 2 

nº de alunos 35 72 107 
 

EE DAVID CARNEIRO EWBANK 
nº de palestras 4 4 8 

nº de alunos 177 154 331 
 

EE EVARISTO FABRÍCIO 
nº de palestras 0 4 4 

nº de alunos 0 149 149 
 

EE HELIO PALERMO 
nº de palestras 0 3 3 

nº de alunos 36 133 169 

EE PROFª HELENA CURY DE TACCA 
nº de palestras 0 1 1 

nº de alunos 0            46           

 

 

46 
 

 
 

EE JARDIM NOEMIA 
nº de palestras 0 2 2 

nº de alunos 0 56 56 
 

EE LUIZ PÁRIDE SINELLI 
nº de palestras 0 1 1 

nº de alunos 0 25 25 
 

EE PROFª  Ma. CINTRA NUNES ROCHA 
nº de palestras 0 2 2 

nº de alunos 0 66 66 
 

EE MARIA PIA SILVA CASTRO 
nº de palestras 0 4 4 

nº de alunos 0 176 176 
 

EE MÁRIO D’ELIA 
nº de palestras 3 0 3 

nº de alunos 144 0 144 
 

EE MICHEL HABER 
nº de palestras 0 2 2 

nº de alunos 0 92 92 
 

EE ORLIK LUZ 
nº de palestras 0 2 2 

nº de alunos 0 50 50 
 

EE OTÁVIO M. SOUZA 
nº de palestras 1 2 3 

nº de alunos 50 89 139 
 

EE PEDRO N ROCHA 
nº de palestras 1 3 4 

nº de alunos 41 98 139 
 

EE SÉRGIO LEÇA TEIXEIRA 
nº de palestras 0 3 3 

nº de alunos 0 107 107 
 

EE SUDÁRIO FERREIRA 
nº de palestras 1 4 5 

nº de alunos 44 154 198 
 

EE SUELY MACHADO DA SILVA 
nº de palestras 0 3 3 

nº de alunos 0 105 105 
 

EE TORQUATO CALEIRO 
nº de palestras 7 5 12 

nº de alunos 297 223 519 
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ANEXO E – PALESTRAS REALIZADAS 

Tabela 2 – Relação das Escolas visitadas pelo Projeto “OAB vai à Escola” – 2015 

ESCOLAS SALAS  DATA/ HORÁRIO DA 

VISITA 

Adelino Pasquino Cassis duas - noturno 
23/set 

Ana Maria Junqueira duas - manhã 
19/06 - 7h 

Angelo Gosuen uma - manhã; duas - noite 
25/06 - manhã e noite 

Antônio Fachada uma - manhã; duas - noite 
17/03 - 8H00  e 19h30 

Carmem Munhoz uma - manhã 
22/09 - 8h00 

Evaristo Fabrício uma - manhã; quatro - noite 
08/10 - 10h40; 19/10 - 19h30 

Hélio Palermo uma - manhã; três - noite 
13/05 - 19h30 e 14/05 - 8h00 

João Marciano de Almeida quatro - manhã 
13/08 - 7h 

Maria Cintra Nunes Rocha duas - noite 
07/04 - 8h e 20h 

Maria Pia Silva Castro duas - manhã; duas - noite 
15/04 - 19h45 e 16/04 7h50 

Michel Haber uma - manhã; duas - noite 
09/03 - 8h00 e 7h30 

Odete Bueno Ribeiro três - noite 
18/03 - 19H30 

Pedro Nunes Rocha duas - manhã; uma - noite 
19/05 - 7h30 e 19h30 

Sudário Ferreira duas - manhã 
12/03 - 7h30 

Suely Machado da Silva uma - manhã; três - noite 
10/03 - 8h00 e 7h30 

Torquato Caleiro - EETC quatro - manhã; duas - noite 
12/08 - 8h 30 e 20h 

          Fonte: Elaborado pela autora 
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ANEXO E – PALESTRAS REALIZADAS 
Tabela 3 – Relação das Escolas visitadas pelo Projeto “OAB vai à Escola” – 2016 

ESCOLAS           SALAS  DATA/ HORÁRIO 

Agostinho de Lima Vilhena 

uma - manhã; duas - noite 04/04 - 8H E 20H 

Angelo Gosuen 

uma - manhã; duas - noite 19/10 - 20h e 21/10 - 8h 

Capitão José Pinheiro Lacerda 

três - manhã 18/04 - 8H 

David Carneiro Ewbank - CEDE 

cinco - manhã; duas - noite 

18/10 - 19H; 20/10 - 7H; 21/10 - 

7H 

Evaristo Fabrício 

uma - manhã; quatro - noite 02/05 - 8H E 20H 

Helena Cury de Taca 

uma - manhã; duas - noite 18/10 - 20h30 e 19/10 - 8h 

Hélio Palermo 

uma - manhã; três - noite 09/06 - 8H e 20h 

Israel Niceus Moreira 

uma - manhã; duas - noite 03/05 - 8H 

João Marciano de Almeida 

quatro - manhã 28/04 - 10h 

Laura de Melo Franco 

duas - manhã 24/10 - 8h 

Luiz Paride Sinelli 

uma - manhã; duas - noite 04/05 - 8h e 20h 

Lydia Rocha Alves 

duas - noite; uma - manhã 08/06 - 8h 

Maria Cintra Nunes Rocha 

duas - noite 13/05 - 8h 

Maria do Carmo Silva Ferreira 

uma - manhã; duas - noite 12/05 - 8h e 20h 

Maria Pia Silva Castro 

duas - manhã; duas - noite 11/05 - 8h e 20h 

Mario D'Elia 

quatro - manhã 19/05 -  7H45 em diante 

Michel Haber 

uma - manhã; duas - noite 05/04 - 8H E 20H 

Orlik Luz 

duas - noite; 24/10 - 19h30 

Otávio Martins de Souza 

uma - manhã 27/04 - 8h 

Pedro Nunes Rocha 

duas - manhã; uma - noite 26/09 - 8h 

Sérgio Leça Teixeira 

três - noite; um manha 18/10 -  7h30 e 19h30 

Sudário Ferreira 

duas - manhã 25/04 - 8H 

Suely Machado da Silva 

dois - manhã; um - noite 17/10 - 10h; 18/10 - 19h30min 

Torquato Caleiro - EETC 

quatro - manhã; duas - noite 04/05 - 8:30h e 19:30h 

Vicente Minicucci 

uma - manhã; duas - noite 13/09 - 8h e 15/09 - 20h 

Júlio César D'Elia 

uma - manhã 06/04 - 8H 

Fonte: Elaborado pela autora 
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ANEXO F – EDITAIS DOS CONCURSOS DE REDAÇÕES 

“II CONCURSO DE REDAÇÃO – PROJETO “OAB VAI À ESCOLA” – A 

CIDADANIA AO SEU ALCANCE” (ANO 2011) 
 

1 – OBJETIVOS DO PROJETO: 

Os objetivos principais deste projeto são: 

a) Interatividade entre alunos da rede pública e um veículo de cidadania; 

b) Fomentar algumas noções básicas de Direitos e Deveres dos cidadãos entre os jovens; 

c) Oferecer um Projeto da OAB como recurso Educacional; 

d) Integração entre as Escolas. 

2 – COMO FUNCIONARÁ: 

Através de um Concurso de Redação.  

3 – QUEM PODERÁ PARTICIPAR: 

Alunos regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio, da Rede Pública Estadual, da 

cidade de Franca/SP. A participação no Concurso não envolve o pagamento de quaisquer 

taxas.            

  4 – QUEM COORDENA: 

Os diretores, coordenadores e professores das Escolas participantes, no intuito de selecionar o 

máximo de 03 (três) redações mais interessantes por Escola e relacionadas ao TEMA 

oferecido pela 13ª Subseção de Franca-SP, da Ordem dos Advogados do Brasil. 

5 – REGRAS E CRITÉRIOS: 

 As redações serão apreciadas por uma Comissão Examinadora, composta por 05 (cinco) 

Advogados, com apoio multidisciplinar, os quais farão a classificação das 06 (seis) melhores 

redações apresentadas entre todas as Escolas participantes.       

Serão avaliados o conhecimento do tema, capacidade de expressão na modalidade escrita e o 

uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa.                 

A comissão é soberana em suas decisões, delas não cabendo recurso.           

A participação no Concurso implica na plena concordância ao conteúdo deste edital.        

O não cumprimento do disposto neste regulamento implica na eliminação automática do 

participante. 

   6 - PREMIAÇÃO: 
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 A 13ª Subseção de Franca-SP, da Ordem dos Advogados do Brasil, encarregar-se-á de 

comunicar o resultado da classificação às Escolas dos alunos que apresentaram melhor 

desempenho, e oferecer os seguintes prêmios: 

1º lugar - 01 (um) microcomputador e placa comemorativa; 

2º lugar - 01 (um) um tablet; 

3º lugar – 01 (uma) bicicleta. 

Do 4º ao 6º lugar foram oferecidas placas comemorativas e prêmios. Os professores 

orientadores dos alunos classificados receberam um mimo como prêmio de incentivo e 

participação ao Projeto “OAB vai à Escola”, que foi entregue conjuntamente com o aluno.    

7 - LOCAL DA PREMIAÇÃO: 

 A premiação aconteceu no dia 08/11/2011, às 19 horas, no Auditório da Casa do Advogado 

de Franca, situada na Avenida Major Nicácio, nº 2400 – Bairro: São José – Franca-SP. 

Puderam participar da cerimônia os alunos premiados e seus familiares, juntamente com seus 

colegas de sala de aula, professores, diretores, coordenadores e Diretoria Regional de Ensino. 

Na ocasião foi oferecido um coquetel de confraternização. 

    8 - DAS REDAÇÕES: 

  O tema escolhido pela Comissão do Projeto “OAB vai à Escola”, para o ano de 2011, foi: 

“OS DIREITOS, A JUSTIÇA E A SUA IMPORTÂNCIA NA NOSSA VIDA”. 

 O tema deverá ser desenvolvido no espaço de 30 (trinta) linhas, de próprio punho, com letra 

legível, em folha no formato A4, que posteriormente deverá ser xerocopiada em 03 (três) vias 

pela Escola, contendo: 

a)       Nome completo do aluno; 

b)       Nome da Escola participante; 

c)       Nome completo do professor orientador; 

d)       Título da redação. 

O prazo para a entrega das redações terminou no dia 24/10/2011, às 18 horas. 

As redações foram entregues em envelope lacrado, identificado com o nome da Escola e 

endereçado ao Dr. José Nelson Aureliano Menezes Salerno, Presidente da 13ª Subseção de 

Franca, da Ordem dos Advogados do Brasil, na época do evento.    

                   

Local de entrega: Casa do Advogado de Franca - Avenida Major Nicácio, nº 2400 – Bairro: 
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São José – Franca/SP. Caso necessário, informações complementares sobre o Concurso serão 

publicadas no site: www.oabfranca.org.br , cujo acompanhamento é de total responsabilidade 

dos participantes do Concurso.        

     PROMOÇÃO   

          

  Comissão do Projeto “OAB vai à Escola” da OAB Franca  

                        Coordenadora: Dra. Maria Elisabete Moreira Ewbank   

   13ª Subseção de Franca – Ordem dos Advogados do Brasil  

   Presidente: Dr. José Nelson Aureliano Menezes Salerno 

 

 

A premiação oferecida definiu-se em: 

1ºLugar -01 microcomputador 

2ºLugar -01 netbook 

3ºLugar -01 bicicleta        

 

A premiação aconteceu no dia 22/11/2012, às 18:30hs na Casa do Advogado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oabfranca.org.br/
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ANEXO F – EDITAIS DOS CONCURSOS DE REDAÇÕES 
 

 “III CONCURSO DE REDAÇÃO – PROJETO “OAB VAI À ESCOLA” – A CIDADANIA 

AO SEU ALCANCE” ANO 2012 

 

1 – OBJETIVOS DO PROJETO: 

Os objetivos principais deste projeto são: 

  

a) Interatividade entre alunos da rede pública e um veículo de cidadania; 

b) Fomentação de noções básicas de Direitos e Deveres dos cidadãos entre os jovens; 

c) Oferecimento de um Projeto da OAB como recurso Educacional; 

d) Integração entre as escolas. 

  

2 – COMO FUNCIONARÁ: 

 Através de um Concurso de Redação.  

 

3 – QUEM PODERÁ PARTICIPAR:  

Alunos regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio, da Rede Pública Estadual, da 

cidade de Franca-SP. 

A participação no Concurso não envolve o pagamento de quaisquer taxas. 

 

4 – QUEM COORDENA: 

Os diretores, coordenadores e professores das escolas participantes, no intuito de selecionar o 

máximo de 03 (três) redações mais interessantes por escola, relacionadas ao TEMA oferecido 

pela 13ª Subseção de Franca-SP, da Ordem dos Advogados do Brasil. 

  

5 – REGRAS E CRITÉRIOS: 

As redações serão apreciadas por uma Comissão Examinadora, composta por 05 (cinco) 

Advogados, com apoio multidisciplinar, os quais farão a classificação das 03 (três) melhores 

redações apresentadas entre todas as escolas participantes. 

Serão avaliados o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o 

uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. 

A comissão é soberana em suas decisões, delas não cabendo recurso. 

A participação no Concurso implica a plena concordância ao conteúdo deste edital. 
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O não cumprimento do disposto neste regulamento implica a eliminação automática do 

participante. 

 

6 – PREMIAÇÃO:  

 A 13ª Subseção de Franca-SP, da Ordem dos Advogados do Brasil, encarregar-se-á de 

comunicar o resultado da classificação às escolas dos alunos que apresentaram melhor 

desempenho, e de oferecer os seguintes prêmios: 

1º lugar - 01 (um) microcomputador  

2º lugar - 01 (um) netbook; 

3º lugar – 01 (uma) bicicleta. 

Os professores orientadores dos alunos classificados receberão um mimo como prêmio de 

incentivo e participação ao Projeto “OAB vai à Escola”, a ser entregue juntamente com o 

aluno.    

        

7 – LOCAL DA PREMIAÇÃO: 

A premiação está agendada para o dia 22/11/2012, às 18h30, no Auditório da Casa do 

Advogado de Franca, situada na Avenida Major Nicácio, nº 2400 – Bairro São José – Franca-

SP. 

Poderão participar da cerimônia os alunos que serão premiados e seus familiares, juntamente 

com seus colegas de sala de aula, professores, diretores, coordenadores e membros da 

Diretoria Regional de Ensino. 

Na ocasião será oferecido um coquetel de confraternização. 

 

 8 – DAS REDAÇÕES: 

  O tema escolhido pela Comissão do Projeto “OAB vai à Escola” para o ano de 2012 é: 

 

 “A INTERNET, O MUNDO GLOBALIZADO E O ACESSO À NOÇÃO DOS DIREITOS 

E DEVERES”.  

  

O tema deverá ser desenvolvido no espaço de 30 (trinta) linhas, devendo ser de próprio 

punho, com letra legível, em folha no formato A4, a qual posteriormente deverá ser 

xerocopiada em 03 (três) vias pela escola, contendo: 
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a) Nome completo do aluno; 

b) Nome da escola participante; 

c) Nome completo do professor orientador; 

d) Título da redação. 

 

O prazo para a entrega das redações termina no dia 09/11/2012 (SEXTA-FEIRA) às 18 horas.  

As redações deverão estar em envelope lacrado, identificado com o nome da escola de origem 

do aluno/participante e endereçado ao Dr. José Nelson Aureliano Menezes Salerno, Presidente 

da 13ª Subseção de Franca, da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Local de entrega: Casa do Advogado de Franca - Avenida Major Nicácio, nº 2400 – Bairro 

São José – Franca/SP. 

 

Caso necessário, informações complementares sobre o Concurso serão publicadas no site 

www.oabfranca.org.br , cujo acompanhamento é de total responsabilidade dos participantes 

do Concurso. 

 

PROMOÇÃO 

 

Comissão do Projeto “OAB vai à Escola” da OAB/Franca 

Coordenadora: Dra. Maria Elisabete Moreira Ewbank. 

 

13ª Subseção de Franca – Ordem dos Advogados do Brasil 

Presidente: Dr. José Nelson Aureliano Menezes Salerno. 
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ANEXO F – EDITAL DO CONCURSO DE REDAÇÃO DO PROJETO 
“OAB VAI À ESCOLA” 
 

CONCURSOS DE REDAÇÃO – COMISSÃO “OAB VAI À ESCOLA” – ANO 2014. 

Segue o edital: 

 

1 - OBJETIVOS DO PROJETO: 

Os objetivos principais deste projeto são: 

a) Promover a interatividade e integração entre as escolas e os alunos da rede pública; 

b) Disseminar noções básicas relacionadas aos Direitos e Deveres dos cidadãos entre os 

jovens; 

c) Fomentar e fortalecer a consciência cidadã entre os jovens; 

d) Contribuir com a formação do pensamento crítico; 

e) Estimular a produção textual dos alunos da rede pública e a interdisciplinaridade; 

 

2 - COMO FUNCIONARÁ: 

O Concurso de Redação envolverá a produção de um texto dissertativo 

inspirado nos seguintes textos motivadores: 

TEXTO 1 

Nos dias 31 de março e 1º de abril deste ano o Brasil relembrou tristemente os 

50 anos que se passaram desde o golpe militar. A tomada do poder pelos militares se deu num 

momento de turbulência política e fragilidade econômica, contexto este que, para uma parcela 

da população, serviu para justificar o afastamento dos governos civis, ao menos 

temporariamente. Em 1988, a repressão e perseguição política típicas da ditadura tornaram-se 

inaceitáveis com advento da Constituição Federal, que estabeleceu verdadeiras garantias para 

o cidadão frente ao Estado Democrático de Direito. A Constituição cidadã também instituiu 

um regime republicano e um sistema presidencialista em que os nacionais vão às urnas e 

decidem quais projetos políticos e quais governantes estarão à frente do país. Mais que isso, 

graças aos direitos fundamentais, individuais e coletivos, veiculados por esta constituição 

democrática, a população pode ir às ruas clamando pelos ideais em que acredita, ainda que 

estes clamores sejam diferentes entre si, como assistimos em 2013 (Reunião da Comissão 

OAB vai à Escola, 10 de abril de 2014). 
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TEXTO 2 

“(...) Ao julgar-se o desenvolvimento econômico não é adequado considerar 

apenas no crescimento do PNB ou de alguns outros indicativos de expansão econômica 

global. Precisamos também considerar o impacto da democracia e das liberdades políticas 

sobre a vida e as capacidades dos cidadãos. É particularmente importante, neste contexto, 

examinar a relação entre, de um lado, direitos políticos e civis, e de outro, a prevenção de 

grandes desastres (como as fomes coletivas). Os direitos civis e coletivos dão às pessoas a 

oportunidade de chamar a atenção eficazmente para as necessidades gerais e exigir ação 

pública apropriada. A resposta do governo ao sofrimento intenso do povo frequentemente 

depende da pressão exercida sobre este governo, e é nisso que os direitos políticos (votar, 

criticar, protestar, etc.) pode realmente fazer a diferença. 

Essa é uma parte ‘instrumental’ do papel da democracia e das liberdades 

políticas (...).            

  (...) é preciso ver a democracia como um conjunto de oportunidades, e o uso 

dessas oportunidades requer uma análise diferente, que aborde a prática da democracia e 

direitos políticos. Neste aspecto a baixa porcentagem de votantes nas eleições americanas, 

sobretudo afro-americanos, bem como outros sinais de apatia não podem ser ignorados. A 

democracia não serve como um remédio automático para as doenças como o quinino atua na 

cura da malária. A oportunidade que ela oferece deve ser aproveitada positivamente para que 

se obtenha o efeito desejado. Essa é, evidentemente, uma característica básica das liberdades 

em geral – muito depende (sic) do modo como elas são realmente exercidas” (SEN, Amartya. 

A importância da Democracia. In: Desenvolvimento como Liberdade, São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010, Capítulo 6, p.193 – 209). 

Inspirados nos textos acima, os alunos produzirão uma dissertação, sobre o 

tema: “O voto obrigatório no exercício da cidadania”. 

As dissertações não poderão conter cópia, transcrição ou citação dos textos 

motivadores, sob pena de desclassificação no concurso. 

 

3 - DAS REGRAS E CRITÉRIOS 

O tema deverá ser desenvolvido no espaço de 30 (trinta) linhas, devendo ser de 

próprio punho, com letra legível, em folha no formato A4; 

As redações deverão ser xerocopiadas em 03 (três) vias pela escola, contendo: 

a) Nome da escola participante; 
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b) Nome completo do professor orientador; 

c) Título da redação. 

Somente a escola poderá ter conhecimento sobre a identidade do autor de cada 

texto. As redações serão apreciadas por uma Comissão Examinadora, composta por 05 (cinco) 

Advogados, com apoio multidisciplinar, os quais farão a classificação das 03 (três) melhores 

redações apresentadas entre todas as escolas participantes. 

Serão avaliados o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na 

modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. A 

comissão é soberana em suas decisões, delas não cabendo recurso. 

A participação no Concurso implica a plena concordância ao conteúdo deste 

edital. O não cumprimento do disposto neste regulamento implica a eliminação automática do 

participante. 

 

4 - QUEM PODERÁ PARTICIPAR: 

Alunos regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio, da Rede 

Pública Estadual, da cidade de Franca-SP. A participação no Concurso não envolve o 

pagamento de quaisquer taxas. 

 

5 - QUEM COORDENA: 

Os diretores, coordenadores e professores das escolas participantes, no intuito 

de selecionar o máximo de 03 (três) redações mais interessantes por escola, relacionadas ao 

TEMA oferecido pela 13ª Subseção de Franca-SP, da Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

6 - PREMIAÇÃO: 

A 13ª Subseção de Franca-SP, da Ordem dos Advogados do Brasil, encarregar-

se-á de comunicar o resultado da classificação às escolas dos alunos que apresentaram melhor 

desempenho, e de oferecer os seguintes prêmios: 

1º lugar - 01 (um) microcomputador 

2º lugar - 01 (um) tablet 

3º lugar - 01 (uma) bicicleta 

Os professores orientadores dos alunos classificados receberam um mimo 

como prêmio de incentivo e participação no concurso de redação promovido pela Comissão 

“OAB vai à Escola”, o qual foi entregue juntamente com o aluno. 



195 
 

 
 

7 - DA PREMIAÇÃO: 

A solenidade de premiação ocorreu no dia 25/11/2014, às 19h no Auditório da 

Casa do Advogado de Franca, situada na Avenida Major Nicácio, nº 2400 – Bairro São José – 

Franca-SP. 

A classificação das redações será comunicada às escolas após período de 

entrega e correção das redações inscritas, com pelo menos uma semana de antecedência da 

solenidade de premiação. 

Poderão participar da cerimônia os alunos premiados, familiares, colegas de 

sala de aula, professores, diretores, coordenadores e membros da Diretoria Regional de 

Ensino. 

 

8 - PROMOÇÃO 

Comissão “OAB vai à Escola” da OAB/Franca 

Coordenadores: Dra. Daniela Antunes Chierice Davanso, Dr. Mateus Cintra Davanso e Dra. 

Maria Elisabete Moreira Ewbank. 
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ANEXO F – EDITAL CONCURSO DE REDAÇÃO 2016 

 
“CONCURSO DE REDAÇÃO – COMISSÃO “OAB VAI À ESCOLA” – ANO 2016 

1. OBJETIVOS: 

Os objetivos principais do trabalho desta Comissão e deste concurso são: 

a) Promover a interatividade e integração entre as escolas e os alunos da rede 
pública; 

b) Disseminar noções básicas relacionadas aos Direitos e Deveres dos cidadãos 
entre os jovens; 

c) Fomentar e fortalecer a consciência cidadã entre os jovens; 

d) Contribuir com a formação do pensamento crítico; 

e) Estimular a produção textual dos alunos da rede pública e a 
interdisciplinaridade; 

 

2. COMO FUNCIONARÁ: 

O Concurso de Redação envolverá a produção de um texto dissertativo inspirado 

nos seguintes textos motivadores: 

2.1. COLETÂNEA 1: 

“Esvazie seus bolsos filho, eles fizeram você pensar que o que você precisa é 

o que eles vendem, fizeram-te pensar que consumir é se rebelar.” (Zack de la 

Rocha). 

Quando começou a comprar almas, o diabo inventou a sociedade de 
consumo. (Millôr Fernandes) 

“A massa mantém a marca, a marca mantém a mídia e a mídia controla a 

massa.” (George Orwell) 

“Vivemos numa sociedade consumista, numa sociedade de desejos, e não de 

projetos existenciais. Ninguém planeja ter amigos, ninguém planeja ser tolerante, 

superar fobias, ter um grande amor.” (Augusto Cury) 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/zack-de-la-rocha/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/zack-de-la-rocha/
http://pensador.uol.com.br/autor/millor_fernandes/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/george-orwell/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/augusto-cury/
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“O nosso direito de consumir felicidade sem produzi-la não é maior do que o 

de consumir riquezas sem produzi-las.” (George Bernard Shaw)  

“O objetivo do consumidor não é possuir coisas, mas consumir cada vez mais 

e mais a fim de que com isso compensar o seu vácuo interior, a sua passividade, a 

sua solidão, o seu tédio e a sua ansiedade.” (Érico Veríssimo) 

Fonte: http://pensador.uol.com.br/frases_sobre_consumo/ 

            http://www.frasesfamosas.com.br/tema/consumismo/ 

2.2. COLETÂNEA 2: 

Aristóteles: a felicidade como sabedoria prática 

“[...] Para Aristóteles, a felicidade não está ligada aos prazeres ou às 

riquezas, mas à atividade prática da razão. Em sua opinião, a capacidade de pensar 

é o que há de melhor no ser humano, uma vez que a razão é nosso melhor guia e 

dirigente natural. Se o que caracteriza o homem é o pensar, então esta é sua maior 

virtude e, portanto, reside nela a felicidade humana. “Aristóteles, fiel aos princípios 

de sua filosofia especulativa, e após ter feito uma análise e um estudo da psicologia 

humana, verifica que em todos os seus atos o homem se orienta necessariamente 

pela ideia de bem e de felicidade e que nenhum dos bens comumente procurados (a 

honra, a riqueza, o prazer) preenche esse ideal de felicidade. Daí a sua conclusão: 

primeiro, a felicidade humana deverá consistir numa atividade, pois o ato é superior 

à potência; segundo, deverá ser uma atividade relacionada com a faculdade humana 

mais perfeita que é a inteligência(…)”. (Costa,1993, p. 67)  

Michel Aires de Souza 
Fonte: https://filosofonet.wordpress.com/2011/07/02/aristoteles-a-felicidade-como-
sabedoria-pratica/ 

Diálogos sobre felicidade, consumo e mídia. 

(...) De acordo com Mark Kingwell, (2006) existem dois tipos “filosóficos” de 
felicidade: hedonista e eudemonista. A felicidade hedonista é a sensação de 
contentamento, em geral relacionada a prazeres corpóreos. Podemos chamar de 
hedonistas as pessoas que buscam sensações físicas de prazer: boa comida, boa 
bebida, contentamento estético, prazer sexual, etc. Por outro lado, a felicidade 
eudemonista é vista como uma “espécie de satisfação racional com o próprio caráter 
e ações”: Uma forma de racionalidade reflexiva que avalia a vida e – sempre, claro 
de maneira provisória, pois as coisas podem mudar, a sorte pode virar – a declara 
digna de ser vivida (KINGWELL, 2006). 

De modo simplificado, é possível dizer que a felicidade hedonista está 
relacionada ao sentimento de alegria que temos ao desfrutarmos os prazeres 
(pequenos ou grandes) da vida, e que a felicidade eudemonista é muito mais 
complexa, pois implica uma percepção positiva de si próprio, de suas realizações e 
de seus projetos. 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/george-bernard-shaw/
http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/erico-verissimo/
http://pensador.uol.com.br/frases_sobre_consumo/
http://www.frasesfamosas.com.br/tema/consumismo/
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Kingwell destaca que existe uma confusão muito grande, no senso comum, 
em relação ao conceito de felicidade e atribui a causa dessa confusão à existência 
de uma palavra apenas para designar coisas tão diferentes: hedonismo e 
eudemonismo. Na prática, o que acaba acontecendo é uma redução de toda 
felicidade a prazer. Essa redução, no entanto, não é apenas obra do senso comum, 
está presente no pensamento de vários pensadores modernos. (...) 

O oportunismo do comércio não é difícil de perceber: ao contrário do que quer 
fazer parecer, as mercadorias não são criadas para nos fazer felizes, mas para 
aumentar os lucros das empresas. Diante desse quadro, Kingwell (2006) defende o 
resgate da perspectiva eudemonista de felicidade, destacando “a profundidade da 
realização pessoal como não necessariamente limitada a experiências que nos 
proporcionam bons sentimentos e sensações do tipo transitório. A felicidade não é 
se sentir bem o tempo inteiro. Está, em vez disso, na habilidade de refletir sobre a 
própria vida e achar que ela vale a pena – vê-la como satisfatória” Kingwell (2006). 

Ednéia Angélica Gomes 

Fonte:http://www.webartigos.com/artigos/dialogos-sobre-felicidade-consumo-e-
midia/103117/#ixzz4Jn4lCoWI 

2.3. TEXTO 3: 

Consumo consciente protege o planeta e o seu bolso 

O consumo consciente acontece quando a pessoa aumenta os impactos 
positivos e reduz os pontos negativos seja na compra, no uso ou no descarte de 
produtos. A reflexão é essencial para quem deseja economizar dinheiro e ainda dar 
bons exemplos.  

Segundo Gabriela Yamaguchi, gerente de comunicação e campanhas do 
Instituto Akatu, o consumidor consciente procura ter conhecimento dos impactos 
individuais, sociais, econômicos e de suas compras, assumindo um papel 
protagonista e transformador. “A sua atuação começa ao refletir em cada uma das 
etapas do consumo”, destaca.  

Mais que isso, o consumidor consciente busca disseminar o conceito e as 
boas práticas entre amigos, família e comunidade, repetindo pequenos gestos e 
promovendo grandes transformações. 

De acordo com Gabriela, a população mundial cresceu 2,2 vezes, de 1960 a 
2010, tendo o consumo aumentado em seis vezes. “Hoje, o mundo já consome 50% 
mais de recursos renováveis do que a Terra é capaz de regenerar”, destaca. 

Fonte:https://economia.terra.com.br/consumo-consciente-protege-o-planeta-e-o-seu-
bolso,974ffcd2d8e7da47685130510a282339uzzc125a.html 

 Inspirados nos textos acima, os alunos produzirão uma dissertação, sobre o 

tema: O “ter”, o “ser”, e a existência na sociedade de consumo. 

http://www.webartigos.com/artigos/dialogos-sobre-felicidade-consumo-e-midia/103117/#ixzz4Jn4lCoWI
http://www.webartigos.com/artigos/dialogos-sobre-felicidade-consumo-e-midia/103117/#ixzz4Jn4lCoWI
https://economia.terra.com.br/consumo-consciente-protege-o-planeta-e-o-seu-bolso,974ffcd2d8e7da47685130510a282339uzzc125a.html
https://economia.terra.com.br/consumo-consciente-protege-o-planeta-e-o-seu-bolso,974ffcd2d8e7da47685130510a282339uzzc125a.html
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 As dissertações não poderão conter cópia, transcrição ou citação dos textos 

motivadores, sob pena de desclassificação no concurso. 

3. DAS REGRAS E CRITÉRIOS 

O tema deverá ser desenvolvido no espaço de 30 (trinta) linhas, devendo ser de 

próprio punho, com letra legível, em folha no formato A4; 

As redações deverão ser xerocopiadas em 03 (três) vias e conterão apenas: 

a) Nome da escola participante; 
b) Nome completo do professor orientador; 
c) Título da redação. 

 

 

Somente a escola poderá ter conhecimento sobre a identidade do autor de cada 

texto. 

As redações serão apreciadas por uma Comissão Examinadora, composta por 

Advogados e um professor de língua portuguesa, os quais farão a classificação das 

10 (dez) melhores redações apresentadas entre todas as escolas participantes. 

Serão avaliados o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na 

modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua 

Portuguesa. 

A comissão é soberana em suas decisões, delas não cabendo recurso. 

A participação no Concurso implica a plena concordância ao conteúdo deste 

edital. 

O não cumprimento do disposto neste regulamento implica a eliminação 

automática do participante. 

O prazo para a entrega das redações termina, impreterivelmente, no dia 

17/10/2016 (SEGUNDA-FEIRA) às 19 horas.  

As redações (três vias por aluno) deverão estar em envelope lacrado, identificado 

com o nome da escola de origem do aluno participante e endereçado ao Dr. Marlon 

Cleber Rodrigues da Silva, Presidente da 13ª Subseção de Franca, da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

Local de entrega: Casa do Advogado de Franca - Avenida Major Nicácio, nº 

2400 – Bairro São José – Franca-SP. 

4.   QUEM PODERÁ PARTICIPAR: 
  

Alunos regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio, da Rede Pública 

Estadual, da cidade de Franca-SP. 

A participação no Concurso não envolve o pagamento de quaisquer taxas. 



200 
 

 
 

5. PREMIAÇÃO: 

A 13ª Subseção de Franca-SP, da Ordem dos Advogados do Brasil, encarregar-

se-á de comunicar às escolas sobre eventual classificação de alunos que 

apresentaram melhor desempenho. 

Serão oferecidos aos três primeiros colocados os seguintes prêmios: 

1º lugar – Curso técnico de dois anos na escola técnica de Franca - CTEC – à 

escolha do vencedor; 

2º lugar – Um smartphone  

3º lugar – Um smartphone  

Os professores orientadores dos alunos classificados receberão um mimo, 

como incentivo à participação no concurso de redação promovido pela Comissão 

“OAB vai à Escola”, recebendo-os juntamente com seus alunos.    

6. DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO: 

 A solenidade de premiação ocorrerá no dia 16/11/2016, QUARTA-FEIRA, às 

19h no Salão Nobre da Casa do Advogado, situado na Avenida Major Nicácio, nº 

2400 – Bairro São José – Franca/SP. 

 A classificação das redações será comunicada às escolas após período de 

entrega e correção das redações inscritas, com pelo menos uma semana de 

antecedência da solenidade de premiação. 

Poderão participar da cerimônia os alunos premiados, familiares, colegas de sala 

de aula, professores, diretores, coordenadores e membros da Diretoria Regional de 

Ensino. 

Na ocasião será oferecido coffee break de confraternização. 

7. DISPOSIÇÕES FINAS 

Caso necessário, informações complementares sobre o Concurso poderão ser 

obtidas no site www.oabfranca.org.br, cujo acompanhamento é de total 

responsabilidade dos participantes do Concurso e Coordenadores dos alunos. 

PROMOÇÃO 

13ª Subseção de Franca – Ordem dos Advogados do Brasil 

Presidente: Dr. Marlon Cleber Rodrigues da Silva 
Comissão “OAB vai à Escola” da OAB/Franca 

Coordenadores:  
Dra. Daniela Antunes Chierice Davanso 

Dr. Mateus Cintra Davanso 
Dra. Maria Elisabete Moreira Ewbank. 

 

http://www.oabfranca.org.br/
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ANEXO G 

Entrevista realizada em 17 de fevereiro de 2016, através de e-mail, 

visto que o autor do Projeto reside na cidade de Osasco-SP. 

Projeto OAB VAI À ESCOLA  

Questionário direcionado ao autor do Projeto OAB VAI À ESCOLA  

1) Como nasceu a ideia do projeto? 

Resposta:  A ideia surgiu à época em que era aluno no curso de direito (1980) e 
tinha em mente que os advogados deveriam procurar as escolas públicas para 
passar noção de cidadania mas essa ideia veio a se consolidar em 1993, quando 
apresentei à Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil o Projeto a OAB 
vai à Escola, sem, contudo, ter uma solução de continuidade. Em 1995, fui eleito 
presidente da Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil em Osasco, nessa 
ocasião visitei aproximadamente 40 escolas da rede pública conversando com os 
alunos quais seriam os temas que eles gostariam de discutir com os advogados 
além do artigo 5º da Constituição Federal que trata dos direitos fundamentais do 
cidadão, ou seja, falar de direitos e deveres; desta pesquisa surgiu os seguintes 
temas: Consolidação das leis do trabalho; Acidente do trabalho; Empregada 
doméstica; Tribunal do júri; Alimentos; Separação; Concubinato; Adolescente Infrator 
(ECA); Drogas; Roubo e Furto e Aborto.      
 Após voltamos com o protótipo do projeto à Seccional Paulista na gestão do 
Dr. Guido Andrade foram impressas, inicialmente, vinte mil cartilhas, e iniciamos os 
trabalhos de visitas às escolas de Osasco, os temas foram desenvolvidos com a 
colaboração de advogados de Osasco. No início atingimos, entre 1995 a 1998, 
dezenove mil alunos, somente, na região de Osasco e municípios vizinhos, vale 
ressaltar que todas as palestras foram realizadas sem qualquer custo para as 
escolas. 

2) Como foi a aprovação e a regulamentação do projeto? 

Resposta: Em 1998, o Presidente da Seccional Paulista da OAB, Dr. Rubens 
Aprobato Machado, após conhecer o projeto firmou parceria com a Secretaria de 
Estado da Educação onde foram impressas e custeadas pelo Governo do Estado, 
aproximadamente, um milhão de cartilhas e o projeto foi implantando em todos os 
municípios do Estado de São Paulo e aprovado pelo Conselho Seccional Paulista. 

3) Como ele se iniciou? 

Resposta: Com visitas nas escolas, que ocorriam na maioria, no período noturno e 
inicialmente os alunos olhavam para mim com certa desconfiança, pois fazia muitas 
perguntas. Mas logo eles entendiam qual era meu objetivo e passavam a colaborar. 
Confesso que tive momentos de preocupação, pois os traficantes que rondavam as 
escolas achavam que eu era policial e a coisa ficava difícil, para retornar a minha 
casa. Existiram várias indagações dos alunos com relação ao direito. Tive o caso de 
uma aluna que perguntou se empregada doméstica tinha direito a hora extra, pois a 
amiga dela trabalhava como doméstica e nunca recebeu as horas a mais 
trabalhadas. Era fácil de identificar que não era a amiga dela que era a empregada e 
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sim ela. Esse é um caso e podemos enumerar vários durante a caminhada da 
pesquisa para elaboração da cartilha. Hoje a lei mudou! 

4) O senhor participou da Comissão OAB vai à Escola durante quanto tempo ou 

ainda participa? 

Resposta: Participo desde seu nascimento até os dias de hoje, dando consultoria às 
subsecções que me procuram. 
 

5) Este projeto permaneceu restrito ao Conselho Seccional de São Paulo ou os 

demais Conselhos Seccionais aderiram ao projeto? 

Resposta: Na gestão do Dr. Rubens Approbato Machado no Conselho Federal o 
projeto foi implantado em todos os Estados Brasileiros. 

6) As subsecções de São Paulo aderiram de forma homogênea ao projeto? 

Resposta: No Estado de São Paulo todas as subsecções participaram do projeto 
inclusive viajei por 4 vezes os Estados Brasileiros. 
 

7) E as cartilhas, material a princípio utilizado no projeto. Relate sobre isso. 

Resposta: A resposta foi delineada acima. 
 

8) Quais são os objetivos do Projeto OAB vai à Escola? 

Resposta: Trabalhamos especificamente com os alunos de terceiro ano de ensino 
médio e procuramos levar a cada um a noção de cidadania que por via de regra e 
estendida aos seus familiares. 

9) Conceitue o termo educação. 

Resposta: Educação é aquilo que trazemos de casa desde o nascimento até a 
adolescência. Na escola temos o aprendizado que, aliado à Educação, nasce aí o 
CIDADÃO! 

10) Conceitue o termo cidadania. 

Resposta: Cidadania não é nada mais, nada menos do que o respeito aos direitos e 
deveres de cada cidadão. 

11) Caso queira, acrescentar algo que não foi questionado sobre o Projeto OAB vai 

à Escola. 

Resposta: Para seu conhecimento atendemos através das escolas participantes do 
projeto cerca de um milhão e meio de alunos do terceiro ano do ensino médio e 
curso. E, já todos receberam uma cartilha gratuitamente, e participaram de 
palestras, temos em conta que entre participantes diretos e indiretos foram atingidos 
três milhões de pessoas, considerando os familiares dos alunos.   
  Essa iniciativa deve ser seguida por outros profissionais, à medida que 
cada instituição participa na transformação do país elas estão praticando a 
verdadeira cidadania. O projeto “OAB vai à Escola” tem como objetivo alertar os 
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alunos na defesa da cidadania e no cumprimento dos seus direitos e deveres, 
acreditamos que através das palestras realizadas nas escolas muitos alunos 
acabam procurando conhecer melhor a profissão do advogado.   
  Temos vários exemplos no estado de São Paulo, que chegaram ao 
nosso conhecimento. Na Comarca de Itapecerica da Serra, onde o aluno Michael, 
ainda estudante do terceiro ano do ensino médio, assistiu às palestras proferidas 
pelos colegas advogados na escola pública e com isso se interessou pela nossa 
profissão (advogado). Concluiu o ensino médio, prestou vestibular para Direito, 
ingressou na faculdade, se formou, foi aprovado no Exame de Ordem, hoje é o 
coordenador do projeto na Subsecção de Itapecerica da Serra-SP.  
  O trabalho voluntário dos advogados nas escolas com certeza ajudou a 
melhorar o ensino na rede pública, mesmo porque, o trabalho da OAB entra como 
temas transversais no planejamento escolar, e na maioria das escolas os 
professores conhecem seus direitos e deveres, e a partir daí começam a praticar a 
verdadeira cidadania.         
  O projeto “OAB vai à Escola” é um dos poucos instrumentos que 
veiculam o conhecimento jurídico, sem falar dos resultados obtidos tão significativos. 
Tenho certeza que o projeto com este cunho é importante para a formação dos 
indivíduos mais conscientes quanto ao exercício da cidadania.   
  O benefício que as palestras proporcionam aos alunos e suas famílias 
é o conhecimento da Constituição, em especial o artigo 5º, Direitos e Deveres, além 
dos temas constantes da cartilha transformando-os em verdadeiros cidadãos, 
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ANEXO H 

Projeto “OAB VAI À ESCOLA” desenvolvido pela 13ª Subsecção de Franca-SP 

Entrevista realizada com a ex-coordenadora da Comissão OAB vai à Escola, da 13ª 
Subsecção de Franca-SP 

Questionário 

1) Como é a estrutura da Comissão OAB vai à Escola, sua formação e integrantes? 

 

Resposta: A estrutura inicia-se com a vontade do Presidente da Subseção, que 
nomeia um advogado para Coordenar a Comissão da OAB Vai à Escola que, por 
sua vez, fica encarregado de convocar outros colegas para, juntos, atuarem na 
coordenação e efetivação do projeto, que é visitar as escolas Estaduais, 
especificamente os alunos do 3º ano do Ensino Médio. 

 

2) Quando e como iniciou seu trabalho juntamente à comissão?   

Resposta: O início deste trabalho se deu na 1ª gestão do Dr. Sindoval Bertanha 
Gomes no ano de 2001. 

 

3) Qual é a proposta desse projeto social desenvolvido pela Ordem? 

Resposta: A proposta é levar a estes alunos que estão finalizando o curso do Ensino 
Médio noções de Direito voltados à formação de sua cidadania e para que 
conheçam a Constituição Federal e seus direitos imediatos com relação ao direito de 
Trabalho, Família, Consumidor, Criminal etc. 

4) Quais foram as escolas atendidas pelo projeto que a senhora teve oportunidade 
de trabalhar? 

Resposta: Neste quesito posso dizer que durante estes 13 anos que estive como 
Coordenadora do Projeto OAB vai à Escola, foram todas que possuíam e possuem o 
3º ano do ensino Médio. Atendi também reivindicação da Prefeitura Municipal e 
estive na Escola do Supletivo no Champagnat, por dois anos consecutivos, junto 
com outros colegas, sendo o Dr. Mansur Jorge Said Filho, outro presidente da OAB 
e apoiador do projeto um dos palestrantes nestas ocasiões. 

5) Existe alguma atividade proposta interna para se trabalhar com o Projeto 
(Concurso de Redações)?  

  

Resposta: A proposta interna do Concurso de redação surgiu quando eu ainda 
estava em ativa como professora (português/inglês), e havendo o concurso de 
redação do EPTV, questionei com o então presidente José Nelson Aureliano 
Menezes Salermo (2010/2012) se não poderíamos fazer o mesmo com algumas 
adaptações para o nosso projeto da OAB vai às escolas, no que fui prontamente 
atendida, daí o surgimento do concurso que é bem aceito e interessante.  
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6) Quais foram as principais dificuldades encontradas para o desenvolvimento do 
projeto? 

 

Resposta: Os Presidentes da Subsecção de Franca são extremamente colaborativos 
e incentivadores com relação ao projeto, ajudam na promoção. A maior dificuldade é 
com relação a épocas de eleições e greves de professores, vez que fica difícil visitar 
as escolas neste período. Quanto aos colegas advogados, estes se esforçam para 
que todas as escolas recebam as palestras sobre e do projeto. 

 

7) Comente e exemplifique maiores detalhes do projeto que a senhora achar 
necessário. 

 

Resposta: Este projeto é muito interessante e durante os anos que estive como 
coordenadora da comissão, presenciei atitudes louváveis dos advogados 
participantes, como, por exemplo, a convocação para que os alunos do antigo 
CEFAM fizessem uma visita a uma creche e levassem alimentos e brinquedos, o 
que se realizou com sucesso.  

 

8) Como a senhora definiria educação?  

Resposta: Educação é o processo de socialização das pessoas, a escola busca dar 
ao educando uma noção de conhecimentos gerais de vida e formação acadêmica 
para que possa ser utilizada no dia a dia. A educação escolar é uma alavanca para o 
processo de cidadania e sucesso pessoal do educando na vida. 

 

9) E o que é cidadania? 

Resposta: Cidadania são dos direitos e deveres de cada cidadão com relação à sua 
Pátria, é o dever de conhecer sua Constituição e exercer seus direitos conforme 
preceituam os bons costumes. E a conscientização dos direitos e deveres leva à 
prática da justiça. E, atualmente é o que estamos vendo na movimentação do povo 
brasileiro perante o inconformismo das ações negativas de nossos governantes, um 
amadurecimento e uma maior conscientização dos direitos e deveres de todos. 
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ANEXO I 

Entrevista realizada no dia 13/04/16 com os atuais coordenadores do Projeto “OAB 

vai à Escola” triênio 2016-2018 da 13ª Subsecção de Franca-SP. 

Advogados/Coordenadores: 

Questionário 

1) Qual o tempo da permanência da coordenação? 

Resposta: Iniciei o trabalho como coordenadora do então chamado “Projeto OAB vai 

à Escola”, no início do ano de 2014, juntamente com meu esposo, Mateus Cintra 

Davanso. Coordenamos a comissão, portanto, em dois anos de atividades. Em 2016 

estamos iniciando nosso terceiro ano como coordenadores. 

2) Qual a perspectiva de vocês para esse ano como coordenadores? 

Resposta: Todo ano esperamos cumprir a meta ideal, qual seja, atingir todos os 

terceiros colegiais de todas as escolas estaduais do município. Franca possui hoje 

35 escolas estaduais com ensino médio. Assim, o objetivo principal é conseguir 

adesão de advogados suficientes para que possamos levar palestras de qualidade 

para todos os terceiros, das 35 escolas. De forma secundária, há também o objetivo 

de que o concurso de redação e as pesquisas conduzidas pelos professores 

orientadores contribuam positivamente na preparação dos alunos para o ENEM, 

uma vez que a nota da Redação deste exame é determinante para o 

encaminhamento do aluno às universidades estaduais e federais. 

3) Como vocês divulgam a Comissão? 

Resposta: Por enquanto divulgamos a Comissão entre os advogados iniciantes, nas 

cerimônias de entrega de carteiras, e através da página da Comissão, no Facebook. 

4) Nesse ano de 2016, quais advogados são integrantes? 

Resposta: Por enquanto, além de mim e do Mateus, aderiram Aline Cristina 

Mantovani (nossa 2ª secretária no ano passado), Amélia Lourenço de Castro 

Angellini, Elisa Natal Pio, Emerson Vasconcelos de Oliveira, George Hamilton 

Martins Corrêa, Igor Tiago de Oliveira, Jorge Francisco Araújo França, Kamila Costa 

Lima, Lúcio Rangel Ortiz, Luisa Helena Roque Cardoso, Maria Elisabete Moreira 

Ewbank, Monalisa Souza Lima, Nasser Guirão Abdala, Paula Capel Taveira, Paulo 

Sérgio de Freitas Stradiotti, Sandra Maura Lameado e Thales Branco Gonçalves. 

5) Quais escolas o projeto irá atender? 

Resposta: Inicialmente, conforme já dito, a Comissão pretende visitar todas as 

escolas. Entretanto, o agendamento das visitas às escolas é feito aos poucos. A 

coordenadora ou o coordenador do ensino médio define a data de acordo com as 
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prioridades do conteúdo programático de cada matéria, e repassa esta data para o 

membro da Comissão responsável pelos agendamentos (neste ano, Nasser). De 

posse da data eu entro em contato com os advogados e tento conseguir algum 

disponível naquela data e horário. Nem sempre a escola adere à palestra no 

primeiro contato da Comissão. 

6) Quais temas serão trabalhados? 

Resposta: O tema principal de cada palestra é definido pelo próprio advogado, 

conforme sua livre escolha. Entretanto, em cada palestra, todos os advogados 

abordam o art. 5º da Constituição Federal, falando brevemente sobre o sistema de 

garantias fundamentais estabelecido pelo Estado, e esclarecendo sobre o direito à 

assistência judiciária gratuita. 

7) Acrescente dados que achar convenientes.  
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ANEXO J 

Entrevista realizada com a gestora educacional 1, no dia 22 de março de 2016, ás 

21:00hs. 

1) Há quanto tempo o(a) senhor(a)  é gestor/gestora dessa Escola? 

Resposta: 3anos 

2) Há quanto tempo o Projeto “OAB VAI A ESCOLA” se desenvolve nesta escola? 

Resposta: 2 anos 

3)  Qual a expectativa do(a) senhor(a) ao autorizar o início do projeto nesta escola? 

Resposta: Fazer com que nossos alunos adquiram senso crítico e desenvolva 

habilidades de escrita, produção a redação. 

4) Como o(a) senhor(a) avalia o Projeto OAB VAI A ESCOLA quanto: 

a) a forma de implantação do projeto nesta escola? 

Resposta: Excelente, e torna a aproximação dos membros da OAB com os 

alunos das escolas públicas, pois os mesmos muitas vezes acreditam que 

essa classe da sociedade seja intocada e nada acessível ao mundo deles. 

b) aos interesses dos alunos pelas atividades do Projeto? 

 

Resposta: Com as palestras dos advogados, nossos alunos ficam motivados 

a realizar as atividades, muitas vezes nos colocando em uma “sinuca de bico” 

na escolha da melhor redação. 

 

c) aos resultados da implantação do Projeto neta escola? 

 

Resposta: Achei excelente o resultado que obtivemos na última edição do 

projeto, pois o tempo foi corrido e não pudemos realizar um trabalho mais 

esmiuçado, com mais clareza para a finalização de um texto coerente. 

5) O projeto contribui para o desenvolvimento do currículo escolar? 

Resposta: E como, pois leva nossos alunos a entender e a conhecer seus direitos e 

deveres e as consequências de seus atos, e que toda ação gera uma reação. 

6) Existem outras atividades, realizadas nesta escola, especificamente para o 

desenvolvimento de cidadania? Quais? 

Resposta: Vale sonhar; Saúde e Prevenção na escola, ambos trabalham DSTs e 

gravidez na adolescência. O cartaz da paz (Lions); PROEMI – voltado aos alunos do 

ensino médio; Leitura; Amigo cidadão; Escola da Família, este ocorre aos finais de 
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semana, no qual a escola é aberta à família e a toda a sociedade. Aí tem atividades 

diversas como padaria artesanal, curso de embelezamentos, como corte de cabelo, 

manicure, pedicuro etc. 

7) Qual a sua concepção de Educação? 

Resposta: Primordial na vida de qualquer cidadão. 

8) Qual a sua concepção de cidadania? 

Resposta: O respeito, a solidariedade, o carinho, a amizade, são conceitos que nos 

levam ao bem. Ser cidadão são esses conceitos para uma sociedade mais justa e 

igualitária. Será um sonho?  
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ANEXO K 

Entrevista realizada com gestora educacional 2 

 

1) Há quanto tempo o(a) senhor(a) é gestor/gestora dessa Escola?   

 

Resposta: Há 1 ano. 

 

2) Há quanto tempo o Projeto OAB VAI A ESCOLA se desenvolve nesta escola? 

 

Resposta: A parceria se deu na outra escola que estive como coordenadora, lá o 

projeto acontece há 2 anos. 

 

3) Qual a expectativa do(a) senhor(a) ao autorizar o início do projeto nesta escola? 
 

Resposta: Informações jurídicas aos alunos.  

 

4) Como o(a) senhor(a) avalia o Projeto OAB VAI A ESCOLA quanto: 

 a) a forma de implantação do projeto nesta escola? 

 

 Resposta: Muito boa. 

 

 b) aos interesses dos alunos pelas atividades do Projeto? 

  

 Resposta: A aluna responsável pelo projeto levou temas de interesse aos 

 alunos, facilitando o interesse pelas palestras. 
 

 c) aos resultados da implantação do Projeto neta escola? 

 

 Resposta: Ótimo.  

 

5) O projeto contribui para o desenvolvimento do currículo escolar? 

 

Resposta: Sim, pois as palestras estavam vinculadas aos projetos da escola, como 

Bullyng – Criação de Micro Empresa (projeto fábrica de sabonete PROEMI). 

 

6) Existem outras atividades, realizadas nesta escola, especificamente para o 

desenvolvimento de cidadania? Quais? 

 

Resposta: Sim a mediadora da escola desenvolve o projeto gentileza traz valores 

básicos para o bom relacionamento entre as pessoas. 

 

 7) Qual a sua concepção de Educação? 
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Resposta: Em relação à escola e à assimilação de conceitos científicos.   

 

8) Qual a sua concepção de cidadania? 
 
Resposta: Exercer atos de cidadãos, direitos e deveres civis para o bom 
relacionamento entre as comunidades. 
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ANEXO L 

Entrevista realizada com o Gestor Educacional 3. Esta entrevista foi 

concedida no dia 22/03/16, às 20:00hs, na própria escola estadual. Nessa 

oportunidade, a pesquisadora tomou conhecimento da existência de um BLOG 

pertencente à escola, elaborado pelos próprios alunos, e também foram mostrados 

os demais projetos sociais de cidadania em que a escola está engajada; 

forneceram-lhe o material para consulta, de diversas áreas, que a Secretaria da 

Educação distribui às escolas, ficando estas responsáveis em disseminar o 

conhecimento através de oficinas, trabalhos, leituras, da melhor maneira possível. 

Dentre os projetos sociais destacados estão: 

1) Projeto “Vale sonhar”  

Em 2014 o Vale Sonhar fez parte do Projeto Educação em Saúde na Adolescência 

realizado pela Disciplina de Atenção Primária a Saúde na Divisão de Ginecologia do 

Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, com apoio da OPAS (Organização Pan-Americana de 

Saúde), tendo capacitado 73 multiplicadores Vale Sonhar. A Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo teve financiamento pelas empresas: Laboratórios Pfizer, 

Fundação Bradesco, Fundação Itaú Social e Laboratório Bayer Schering. Aprovada 

como política pública, a prevenção de gravidez na adolescência ganhou um espaço 

no currículo escolar, na disciplina de biologia para os alunos da 1ª série do ensino 

médio. E para trabalhar este tema a metodologia eleita foi o Vale Sonhar. Desde 

2008 as oficinas de prevenção são realizadas pelos professores de biologia, 

anualmente, o que já contribuiu para uma redução significativa dos índices de 

gravidez na adolescência no estado de São Paulo.  

O Vale Sonhar propõe lidar com um desafio no trabalho de educação sexual: motivar 

o jovem a prevenir a gravidez na adolescência. Este é o ponto chave do nosso 

trabalho – a motivação. Se por um lado o sexo na adolescência é natural, a 

prevenção é aprendida. E, para colocar em prática o que foi aprendido, a motivação 

é fundamental. 
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Diversos estudos que analisaram o comportamento sexual na adolescência 

mostraram que somente a informação, pura e simples, não é suficiente para o 

sucesso da prevenção da gravidez. A mais recente pesquisa, realizada pelo 

Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, 

constatou que o conhecimento dos métodos contraceptivos por parte das meninas 

não garante seu uso. Procurando uma nova abordagem para prevenir a gravidez na 

adolescência, a equipe do Instituto Kaplan deparou-se com a frase do Senador 

Teotônio Vilela: "O sonho é próprio de todos nós. Não há nenhuma realidade sem 

que, antes, se tenha sonhado com ela". 

Imediatamente, tornou-se a inspiração na criação da metodologia do Projeto Vale 

Sonhar. Simples e clara, ela nos mostrou uma possibilidade de desenvolver a 

motivação do jovem por meio da percepção do impacto da gravidez na realização de 

seu sonho maior – o projeto de vida. 

Fonte: http://www.kaplan.org.br/institucional/sec/vale-sonhar 

2) Projeto ProEMI? 

O Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), instituído pela Portaria nº. 971, de 

09/10/2009, foi criado para provocar o debate sobre o Ensino Médio junto aos 

Sistemas de Ensino Estaduais e Distrital fomentando propostas curriculares 

inovadoras nas escolas do ensino médio, disponibilizando apoio técnico e financeiro, 

consoante à disseminação da cultura de um currículo dinâmico, flexível e que atenda 

às demandas da sociedade contemporânea. Neste sentido, este Documento visa 

orientar os sistemas de ensino e as escolas para a formulação do Projeto de 

Redesenho Curricular (PRC) em consonância com as Diretrizes Gerais para a 

Educação Básica e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(Resolução CNE/CEB 02/2012), e com as diretrizes para a educação das 

populações do campo, quilombolas e indígenas, considerando ainda as bases legais 

constituídas pelos respectivos Sistemas de Ensino.  

A adesão ao Programa estabelece um movimento de cooperação entre os entes 

federados, cabendo ao Ministério da Educação o apoio técnico e financeiro às 

Secretarias de Educação e respectivas escolas. Desta forma, as Secretarias de 

Educação Estaduais e Distrital, deverão desenvolver e ampliar as ações voltadas 

para a organização e a implementação de política voltada para o ensino médio.  



215 
 

 
 

O apoio técnico-financeiro será destinado todos os anos às escolas de Ensino Médio 

estaduais e distrital que deverão elaborar o redesenho curricular proposto.  

Os Projeto de Redesenho Curricular (PRC) deverão atender às reais necessidades 

das unidades escolares, com foco na promoção de melhorias significativas que 

busquem garantir o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes, 

reconhecendo as especificidades regionais e as concepções curriculares 

implementadas pelas redes de ensino. 

Fonte: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13249-doc-
orientador-proemi2013-novo-pdf&category_slug=junho-2013-pdf&Itemid=30192> 
 

3)  Projeto Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas 

Públicas 

O curso é aberto a todos os interessados que desejam fazer a formação. Basta se 

inscrever e aguardar instruções da coordenação para o início do curso. Podem se 

inscrever: 

– Estudantes de graduação e pós-graduação; 

– Professores da Rede Pública (municipal e estadual); 

– Conselheiros Tutelares; 

– Profissionais da rede SUS (PSF, NASF, CAPS); 

– Profissionais da rede SUAS (CREAS, CRAS, SINASE); 

– Profissionais que desenvolvem projetos de Prevenção; 

– Profissionais que lidam com a defesa de crianças e adolescentes. 

O curso serve para progressão de professores da rede estadual ou municipal de 

ensino. O certificado, emitido pela Universidade Federal de Goiás, tem 180 horas 

que são computadas para fins de progressão. 

4) Projeto EcoCartilha do Pequeno Cidadão 

Para que todos tenham uma boa qualidade de vida é muito importante que as 

pessoas cuidem do nosso planeta como cuidam de suas próprias casas. Participem 

de campanhas e atividades voluntárias na sua rua, comunidade e escola, em defesa 

da natureza, da fauna, da flora, da proteção das águas e do ar. Antes de jogar no 

lixo qualquer material, deve-se observar se ele pode ser reutilizado, enviado para a 

reciclagem ou até mesmo doado; e procurar saber quais são os produtos que menos 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13249-doc-orientador-proemi2013-novo-pdf&category_slug=junho-2013-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13249-doc-orientador-proemi2013-novo-pdf&category_slug=junho-2013-pdf&Itemid=30192
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agridem o meio ambiente. Os estudantes são orientados a alertar os pais, familiares, 

vizinhos e professores sobre todo tipo de agressão ao meio ambiente de que tiverem 

conhecimento e pedir que denunciem o fato às autoridades. Sugere que peçam aos 

adultos próximos a eles que, antes de adquirirem qualquer bem, parem e pensem se 

realmente precisam dele. 

Compartilhar o aprendizado desta cartilha com seus amigos, incentivá-los a 

prestarem atenção às questões ambientais e a se preocuparem em cuidar bem da 

natureza. 

Praticar todas as dicas lidas na cartilha e incentivar as pessoas a mudarem seus 

hábitos em relação à preservação da natureza. 

Transformar os que estão à sua volta em cidadãos corresponsáveis e em protetores 

do meio ambiente! 

Diz a cartilha: Seja um guardião da natureza! Seja um PEQUENO ECOCIDADÃO! 

Fonte: São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Educação Ambiental. 
Ecocartilha do pequeno cidadão. Secco, Patrícia Angel; Pereira, Denise Scabin. São 
Paulo:SMA/CEA,2013. 
 
 

5) Projeto Duzentos exercícios sobre dengue. Prof. José Abrão Gebrin 

PROJETO CIDADE SAUDÁVEL 

Este projeto faz parte de um programa de educação, saúde, meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável, cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida da 

população, ou seja, torná-la consciente e preocupada com os temas acima 

relacionados. 

Para isso, deve haver muita informação, competência, estado de espírito além de as 

pessoas estarem devidamente motivadas e empenhadas no sentido de que possam 

trabalhar individualmente e coletivamente para resolver tais problemas. 

A experiência deverá abranger as escolas públicas, os bairros e o centro das 

cidades envolvidas. Atualmente, projetos dessa natureza, quando existentes, 

encontram-se difusos pelo país e, na maioria das vezes, colhendo resultados 

insatisfatórios. 

O Projeto Cidade Saudável e as respostas ao questionário Duzentos exercícios 

sobre a Dengue, se implantados por educadores em qualquer lugar do Brasil, 
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deverão contribuir para o controle local da dengue, um problema nacional de saúde 

pública, bem como, para aprimorar os conhecimentos dos alunos sobre higiene, 

controle de resíduos e saneamento. 

Fonte: http://www.projetocidadesaudavel.com.br/index.php/projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.projetocidadesaudavel.com.br/index.php/projeto
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ANEXO M 

Entrevista realizada com o gestor educacional 4 

Questionário:  

1) Há quanto tempo o(a) senhor(a)  é gestor/gestora dessa Escola?   

Resposta: Acompanho o projeto “OAB vai à Escola” há 3 anos. Está na escola há 4 

anos. 

2) Há quanto tempo o Projeto OAB VAI À ESCOLA se desenvolve nesta escola?
   

Resposta: Desde 2001. 

3)  Qual a expectativa do(a) senhor(a) ao autorizar o início do projeto nesta escola? 

Resposta: É importante trabalhar com projeto de cidadania porque a escola tem o 

objetivo principal de trabalhar com conteúdos científicos e não aborda questões do 

dia-a-dia 

4) Como o(a) senhor(a) avalia o Projeto OAB VAI A ESCOLA quanto: 

 a) a forma de implantação do projeto nesta escola? 

  Resposta: Deveria fazer uma pesquisa prévia com os alunos para escolha dos 

temas, para unir o útil ao agradável. Temas como drogas, gravidez precoce, 

expectativa de profissões, quais profissões estão em alta. Porque e como é 

voltado para o terceiro ano.  

 b) aos interesses dos alunos pelas atividades do Projeto? 

Resposta: Normalmente, quando se traz algo fora do exercício obrigatório, não 

costuma despertar interesse por parte dos alunos, e no caso do Projeto OAB 

vai à Escola, me surpreendeu, porque os alunos gostam e sempre perguntam 

quando serão os próximos encontros. 

c) aos resultados da implantação do Projeto nesta escola? 

Resposta: Três alunos terminaram o ensino médio em 2015 e foram cursar a 

graduação de Direito. 

5) O projeto contribui para o desenvolvimento do currículo escolar? 

Resposta: Tudo que vem para somar vem para ajudar. 

6) Existem outras atividades, realizadas nesta escola, especificamente para o 

desenvolvimento de cidadania? Quais? 



219 
 

 
 

Resposta: Tem o “vale sonhar”; parte de cidadania – projeto lixo; prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis. 

7) Qual a sua concepção de Educação? 

Resposta: A educação é uma palavra muito ampla. O problema atual, é que as 

famílias transferem a responsabilidade delas de formação de berço, educação 

familiar, às escolas. E o correto seria ambas serem parceiras, trabalharem juntas na 

formação completa do indivíduo. 

8) Qual a sua concepção de cidadania? 

Resposta: Você pensa que o objetivo da cidadania é a pessoa estar inserida num 

todo. Porque a maioria dos alunos estão vinculados ao seu mundo individual, 

pensam somente em seu bairro, na sua escola, família etc. Pensar em um Brasil, em 

um município, em um Estado. Ter uma dimensão maior na sua visualização de 

mundo. 
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ANEXO N 

Entrevista com a gestora educacional 5 

1) Há quanto tempo o(a) senhor(a) é gestor/gestora dessa Escola? 

Resposta: Fui parte da equipe gestora de maio a dezembro de 2014. 
   
2) Há quanto tempo o Projeto OAB VAI A ESCOLA se desenvolve nesta escola? 

Resposta: Não sei precisar desde quando, porém a escola participa desde o início 
do projeto em Franca. 
 
3)  Qual a expectativa do(a) senhor(a) ao autorizar o início do projeto nesta escola? 

Resposta: Minha expectativa é que ele cumpra seu objetivo, ou seja, conscientizar 
nossos alunos sobre a importância dos direitos humanos e da cidadania. 
  

4) Como o (a) senhor (a) avalia o Projeto OAB VAI A ESCOLA quanto: 

a) a forma de implantação do projeto nesta escola? 

Resposta: Infelizmente não acompanhei o projeto em todos os anos, mas penso 
que poderíamos melhorar a forma de implantação do projeto na escola Helena 
Cury, acho importante encontrar uma forma de motivar mais a participação e 
envolvimento dos alunos. 

 
b) aos interesses dos alunos pelas atividades do Projeto? 

Resposta: Como havia dito na questão anterior acho importante encontrar uma 
forma de motivar mais a participação e o envolvimento dos alunos. 

 
c) aos resultados da implantação do Projeto neta escola? 

 

Resposta: No que diz respeito ao concurso de redação nossos alunos sempre 
apresentaram bons resultados. Quanto ao objetivo do projeto não tenho 
condições para avaliar os resultados. 

 
5) O projeto contribui para o desenvolvimento do currículo escolar? 

Resposta: Penso que sim, principalmente no currículo das áreas de ciências 

humanas e comunicação e expressão. 

6) Existem outras atividades, realizadas nesta escola, especificamente para o 

desenvolvimento de cidadania? Quais? 

Resposta: Existem vários projetos realizados nessa escola, como por exemplo a 

conscientização a respeito do descarte do óleo de fritura, dentre outros, porém não 

tenho mais esses dados por estar afastado dessa escola. 
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7) Qual a sua concepção de Educação? 

Resposta: Para mim, Educação ocorre quando possibilitamos condições aos 

educandos de se atualizarem a fim de fazer uso pleno de suas potencialidades 

pessoais tornando-se agentes de transformação. 

8) Qual a sua concepção de cidadania? 

Resposta: Para mim, cidadania significa reconhecer direitos e deveres e além do 

cumprimento dos mesmos por parte da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


