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RESUMO

A tecnologia digital tem potencializado a formação plural do indivíduo,
afetando as práticas de ensino-aprendizagem que tendem a se
reconfigurar para atender às mudanças no processo de alfabetização que,
por sua vez, sofre influências das múltiplas formas de produção do
conhecimento. Nesse cenário, como a educação fundamental poderia
promover no educando a percepção sobre igualdade e justiça social como
atributos essenciais à sua formação cidadã? A pesquisa tem como
objetivo geral compreender sobre a importância da inserção de conteúdo
jurídico elementar nos currículos do ensino fundamental, como forma de
promover a consciência de cidadania do educando. A título de objetivo
específico, propõe-se apontar as vantagens na aplicação das tecnologias
digitais para desenvolver no aluno o seu senso crítico a partir do acesso
às informações sobre direito ambiental, direitos humanos e constitucional,
extraídas das plataformas virtuais, pesquisas científicas, doutrinas e
legislações. Para tanto, aplicar-se-á à pesquisa o método qualitativo e
exploratório, no intuito de promover uma maior familiaridade com o
objeto pesquisado e a temática central proposta, pautada na revisão de
fontes bibliográficas competentes. Os resultados decorrentes da pesquisa
serão importantes definidores para as estratégias de formação cidadã do
educando no ensino fundamental básico. É conclusivo o fato de que as
múltiplas perspectivas que são trazidas ao cenário educacional,
decorrentes da inserção da tecnologia digital no processo de formação do
educando, tornam premente o acesso ao conhecimento jurídico basilar,
no intuito de promover a sua consciência de cidadania desde o ensino
fundamental, fortalecendo sua compreensão como sujeito de direitos e
obrigações.
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