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RESUMO: Este trabalho vincula-se a parte de pesquisa, atualmente em andamento, enquanto 
mestranda em políticas públicas educacionais pela Unesp-Fclar, sobre a trajetória normativa do 
direito subjetivo à uma educação de qualidade, corolário para a humanização e consolidação 
real da cidadania, na perspectiva interdisciplinar de Direito e Educação, especificamente, do 
Direito Constitucional à Educação Brasileira e do Direito Internacional à Educação. 1 , 
analisando a educação básica nos tratados internacionais e sua trajetória normativa nos acordos 
e tratados internacionais referentes à educação e nas Constituições Brasileiras. Em base 
metodológica de pesquisa qualitativa em educação articulada à metodologia hipotético dedutiva 
e análise jurídica argumentativa-dialética com destaque para pesquisa documental de base legal 
internacional. Priorizou-se abordar Tratados Internacionais de Jomtien e de Dacar; e os 
Relatórios da Unesco (Educação para Todos - EFA2) com foco na análise de objetivos e metas 
traçados para fins de melhoria de indicadores de educação. Cabe destacar a relevância social 
dessa temática com ênfase na ‘Educação para Todos’ (EFA/UNESCO). Os relatórios da 
EFA/UNESCO mostram o quanto ainda é necessário se fazer para que todos possam gozar do 
direito fundamental à educação e os novos desafios. A título de considerações parciais destaca-
se a importância da análise e interpretação dos tratados internacionais, para delinear as formas 
de oferta da educação básica no Brasil e nos países signatários destes tratados, em especial dos 
nove países mais populosos do mundo (E-9). Em um dos enfoques da pesquisa, a que cabe esse 
recorte, foi abordada a importância na formação de profissionais do direito iterados sobre o 
tema para a eficaz efetivação deste direito público subjetivo e os indicadores de qualidade para 
a comunidade capazes de uma concretização de direitos da cidadania. Profissionais do direito 
que não são instrumentalizados e capacitados nem nas faculdades de direito brasileiras, nem 
em formação continuada fora delas (tendo por vezes que buscar conhecimentos fora dos cursos 
de Direito), profissionais que não têm a conscientização da importância do tema educação na 
legislação internacional e nacional não são capazes de garantir direitos humanos assegurados e 
garantidos aos cidadãos, primordiais para concretização do direito público subjetivo à educação 
de qualidade. Essa capacitação durante o ensino jurídico (na graduação) é defendida por 
estudiosos da educação que anseiam por profissionais do direito com tal aparato e conhecimento 
para efetivação dos direitos humanos constitucionalmente garantidos.  
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1 Articula-se à pesquisa de mestrado em educação, em andamento, vinculando duas décadas de estudo, 1996 a 
2016, sobre a trajetória normativa internacional do Direito à Educação. 
2 Tratando-se de uma pesquisa na área de Direito Internacional, visando também a comunidade estrangeira, opta-
se pela manutenção das siglas em inglês para alguns dos organismos internacionais, EFA significando “education 
for all”. 


