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Simpósio: O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO PARADIGMA JURÍDICO, POLÍTICO E 

PEDAGÓGICO 

 

RESUMO: A escola foi, continua e sempre será o centro de convergência da missão 

educacional de uma nação. Ela abraça todos os costumes, religiões e movimentos sociais da 

população ao transmitir os fundamentos dos diferentes saberes que consolidam na base 

técnica-científica. O objetivo dessa pesquisa bibliográfica e documental foi apresentar que a 

escola deve estar de braços abertos as tendências comportamentais. Justifica-se que o clássico 

modelo do ensinar e do aprender não se finda em uma única via, mas sim no sentido mais 

amplo e humanizado; todos ensinam e aprendem o respeito mútuo às diversidades. O pilar 

desse paradigma advém do direito fundamental, ou seja, do uso de comunicação construtiva 

na promoção e difusão do diálogo facilitador e inclusivo no chamamento democrático 

participativo. Soma-se a esse rol, a real viabilização de políticas públicas eficazes das 

demandas sociais. As experiências de vida trazidas às escolas e a construção dos preceitos de 

cidadania desde a mais tenra idade escolar, são transferidas por ações eficazes voltadas à 

inserção e desempenham papel de erradicar as injustiças sociais, desemprego, analfabetismo e 

todos os obstáculos sofridos pelas comunidades. A transformação da sociedade se faz pela 

educação; ao respeito pelo diferente e pelas diferenças que se encontram no mesmo lócus 

social, político e institucional. Tais mudanças passam pelas várias dimensões humanas e 

incentivam os valores estéticos, políticos e éticos por meio de ações inclusivas e desprovidas 

de preconceitos e julgamentos pré-formados em conformidade ao princípio da igualdade 

abrigado na Carta Magna do Brasil de 1988. Educação como direito fundamental. Abraçar e 

respeitar a diversidade é um dos maiores atos de cidadania e desafios da educação. 

Diversidade abrange todos valores que se diferem dos declarados aceitáveis pelos padrões 

sociais, principalmente ligados à identidade de gênero e sua inserção tanto nos bancos 

escolares quanto na pauta educacional. Trata-se de um tema complexo que se agrava pelo 

desconhecimento do fundamento filosófico de discussões de gênero que atingem tanto as 

esferas do Poder Público quanto sociedade civil. Tais conceitos ainda não foram assimilados 

socialmente na prática escolar, porque não são de fácil compreensão. Reprimir os sentimentos 

não seriam as melhores estratégias educacionais, mas o ideal seria reconhecer, aceitar e 

comprometer-se na busca da melhor atitude na relação interpessoal. Tal sensibilidade não 

implica na questão de gostar ou amar para respeitar e tratar com dignidade e humanidade. 

Uma educação para a tolerância consistiria na exigência moral mínima para as práticas 

pedagógicas que somam para o pluralismo atual. Concluiu-se parcialmente que: educação é 

empoderamento eficaz para enfrentar todas as barreiras à cultura; utiliza não somente a 

palavra que fala mas a que ouve para universalização das humanidades. Cabe aos gestores 
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educacionais investidos ética, conduzir atividades institucionais entrelaçadas 

harmoniosamente com toda a equipe de docentes na construção da via de mão dupla: 

educador/educando. Educador não é oráculo, mas deve estar despido de preconceitos e 

soberbas; cria diálogo facilitador por ouvir o educando como sujeito de sua história com olhar 

mais humanizado. Ambos com direitos de erros e acertos assegurados pelo diálogo plural, 

pacificador e edificante. 
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