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Os deficientes cívicos 

“Hoje, sob o pretexto de que é preciso formar os estudantes 
para obter um lugar num mercado de trabalho afunilado, o 

saber prático tende a ocupar todo o espaço da escola, enquanto 
o saber filosófico é considerado como residual ou mesmo des-
necessário, uma prática que, a médio prazo, ameaça a democra-

cia, a República, a cidadania e a individualidade”.
Corremos o risco de ver o ensino reduzido a um simples 

processo de treinamento, a uma instrumentalização das pessoas 
(...) a escola deixará de ser o lugar de formação de verdadeiros 

cidadãos e tornar-se-á um celeiro de deficientes cívicos”.1

Milton Santos2

1 SANTOS, Milton. Deficientes Cívicos. In: RIBEIRO, Wagner Costa (Org.). O 
país distorcido: o Brasil, a globalização e a cidadania. São Paulo: Publifolha, 2002.

2 Professor de Geografia Humana, Milton Santos nasceu na Bahia, em Brotas de 
Macaúba, em 1926. Faleceu em São Paulo, a 24 de junho de 2001, com 75 anos. 
Em 1994, na França, recebeu o maior prêmio da área, o Vautrin Lud – espécie 
de Nobel dessa ciência.





N o t a  d o  a u t o r

Este trabalho, que se reveste de 6ª edição, com novas pesquisas 
e revisitação em vários trechos, busca instalar algum esclarecimento 
possível no campo do Direito Constitucional. 

Em verdade, é sempre difícil falar de Direito Constitucional quando 
acompanhamos jornadas governamentais danosas. É a escabrosa orfan-
dade parlamentar que vem sofrendo o povo, acrescido de infortunístico 
discurso retórico, que nos deixa desejosos de transformar a realidade 
que nos foi historicamente legada por seculares desacertos. Ou ainda o 
fato de vermos a democracia abandonada por autoridades condutoras 
do Estado e operadores jurídicos na atualidade. 

O interessante é que o solavanco imposto pelos extremos produz 
desejo de mudança e, assim, a expectativa de transição. Como tal, é 
preciso que algo falte, desequilibre e intrigue, causando danos aos di-
reitos fundamentais de vida digna para todos, para que haja um forte 
apelo a uma urgentíssima refundação dessas estruturas que hoje são 
hostis à construção de um mundo melhor. Se uma nova geração não 
estudar para entender os tempos sombrios, é bem possível que jamais 
as sociedades alcançarão níveis teóricos para romper com essa rede 
mortífera que estabelece o caos em escalada acelerada. 

A democracia quando encontra na proibição de sua exibição, ou 
quando vemos a pulsão de morte a serviço de aparelhos de Estado, 
são fatos lamentáveis, e que põem em aberto aspectos que devem ser 
expostos pelo magistério, como, simultaneamente, a necessidade de 
crítica epistêmica, que possa romper com a grande carga de trivialidade 
própria do alienante dogmatismo, e que tem enclausurado as faculdades 
de Direito, salvo honrosas exceções.



É uma travessia árida, seca. E, apesar de dolorosa, a única coisa 
certa é que ela tem de ser feita. 

Isso explica o motivo pelo qual esta 6ª edição, que se apresenta a 
leitoras e leitores, que não mais suportam as emboscadas das metáforas 
para explicar o Direito, se compromete em trazer o crescimento do 
conhecimento e grande esforço de esclarecimento para a remoção de 
violências visíveis e invisíveis. 
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Este trabalho propõe um conjunto 
de temas e permite uma instância 

constante de reflexão, o que suscita 
questões que põem em aberto 

aspectos da sociedade brasileira. Há, 
por certo, no caminho, a demarcação 

teórica do que seja direito democrático 
na atualidade mais sintonizada com 

os esforços intelectivos de estudos 
e pesquisa jurídica. É texto – isso 

sim! – disposto a tentar diminuir a 
sombra comprida do dogmatismo que 

há muito martela a cena acadêmica, 
de modo a gerar uma mudança de 

mentalidade no profissional do Direito.

O livro se destina aos estudantes das 
ciências humanas e social aplicada, 

propiciando a leitoras e leitores uma 
ampla bibliografia com o objetivo de 

abordar os temas com penetração 
crítica. E se não bastasse isso, na 

sequência, o livro empreende uma 
consistente orientação ao profissional 

experiente, que no enfrentamento 
de questões no âmbito de atuação 

profissional, sente-se em desfiladeiros, 
eis por que é preciso voltar aos 
fundamentos técnico-jurídicos.




