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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUAS GARANTIAS: UMA VISÃO PARTICIPATIVA E DE 
EFETIVAÇÃO DENTRO DA ESCOLA. Luiz Henrique Neves Pires, Aldemir Berwig, (Departamento de Estudos 
Jurídicos/UNIJUI). 
O presente trabalho visa, num primeiro momento, analisar a origem e evolução dos Direitos Fundamentais e de suas 

Garantias elencados na CF/88; num segundo momento, pretende enfatizar os meios de tornar esses direitos efetivos. Acredita-se 
que através de uma profunda discussão dentro do âmbito escolar, posto que a educação é a base de uma sociedade, conferindo aos 
alunos o conhecimento necessário para que tomem consciência e possam reivindicar seus direitos, através da discussão e 
participação, é possível tornar esses direitos meramente formais em direitos reais, possíveis de serem buscados e concretizados, 
pois é através da formação que passa-se a reivindicar e participar tornando efetiva a cidadania. Para um melhor entendimento da 
problemática houve uma ampla leitura e pesquisa bibliográfica na doutrina jurídica e na legislação, que foram posteriormente 
fichados. Os Direitos Fundamentais surgiram basicamente com a Declaração de 1789 e foram evoluindo adaptando-se com as 
mudanças sociais até chegarem aos moldes atuais, porém com a crise política, econômica e social que se configura hoje, esses 
direitos não estão sendo respeitados e postos em prática, daí a importância de se buscar sua efetivação através da conscientização, 
da participação e de um esclarecimento dos institutos legais para garantir esses direitos. Portanto, vê-se que esses direitos não 
estão sendo exercidos na sua totalidade e como a escola deve preocupar-se em formar cidadãos conscientes e críticos, capazes de 
buscar a concretização dos seus direitos, o trabalho de discussão deve começar no seu âmbito, para que haja dignidade e justiça. 
Levando em conta que esse processo é longo, pois leva-se tempo para mudar os costumes, a cultura e a consciência do povo de 
um país tão acostumado com injustiças, pensa-se que a possibilidade de uma cidadania efetiva inicia-se pela educação e somente 
ela é que pode construir cidadãos. (Fundo de Gratuidade Integral/UNIJUI). 
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