
O ACESSO À EDUCAÇÃO JURÍDICA COMO FERRAMENTA PARA A 
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 
Melissa dos Santos Silva Araújo 

Graduanda em Direito 
Universidade Federal de Minas Gerais 

melissa.saraujo@hotmail.com 
 
Simpósio: 8 - JUSTIÇA PÓS-CONFLITOS E DIREITOS HUMANOS 
 
RESUMO: Os direitos humanos são definidos como aqueles que, em tese, são garantidos aos 
indivíduos, independente de classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento 
político. A ONU conceituou tais direitos como “garantias jurídicas universais que protegem 
indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade 
humana”. Ao serem determinados em ordenamento jurídico, os direitos humanos integram os 
direitos fundamentais. O direito à educação enquadra-se nos direitos humanos de segunda 
geração, nos quais a concepção de igualdade e garantia dos direitos sociais, econômicos e 
culturais é manifestada. Elencar educação e direitos humanos compreende abordar a cultura de 
respeito à dignidade humana em termos sociais, através do desenvolvimento e da vivência dos 
valores como a liberdade, a justiça, a igualdade, a solidariedade e a cooperação. Portanto, a 
formação desta cultura consiste em criar, compartilhar e consolidar mentalidades, costumes, 
atitudes, hábitos e comportamentos que decorrem dos valores essenciais citados – objetivando 
transformarem-se em práticas continuadas. A educação jurídica compõe-se como o ensino 
jurídico através da formação de profissionais em nível superior para lidar com os aspectos dos 
mais diversos ramos do Direito. Cada instituição deve agregar ao seu papel a obrigação de 
formar cidadãos críticos, possibilitando o avanço em direção à universalização da cidadania. 
No entanto, trata-se aqui da educação jurídica que ultrapassa as fileiras universitárias, 
descrevendo-a como a conscientização e instrução da sociedade a respeito das normas jurídicas, 
bem como seus direitos e deveres. Diversas correntes defendem o ensino de noções jurídicas 
não restrito somente às fileiras do ensino superior, uma vez que o acesso à justiça é garantido 
constitucionalmente no Brasil e um dos principais mecanismos para que tal acesso seja pleno é 
a conscientização sobre os direitos e deveres como indivíduo e cidadão. Logo, a conscientização 
jurídica poderia ser atrelada aos pilares de formação educacional e estimulada desde o processo 
de assimilação dos direitos fundamentais. Destarte, o acesso à instrução jurídica pode 
apresentar-se como uma ferramenta para promover os direitos humanos à medida que divulga, 
aproxima e conscientiza os direitos e deveres dos cidadãos, desobstruindo e viabilizando os 
instrumentos da justiça. Desse modo, enraizar-se-á a dignidade humana, em termos sociais, 
através do desenvolvimento e da vivência dos valores sociais essenciais. Assim, tendo 
solidificadas as garantias jurídicas que amparam os indivíduos e os grupos, tende-se à endossar 
a responsabilidade individual e coletiva, manifestando-se de maneira consciente contra ações 
ou omissões governamentais que atentem contra a dignidade humana. Isto posto, inclina-se à 
maior conscientização sobre os deveres que o indivíduo deve cumprir como cidadão, pois seres 
conscientes de suas garantias tendem à maior capacitação para agir no sentido de promover os 
direitos humanos, visto que há maior compreensão de que eles são necessários para a toda 
sociedade. Dessa forma, a educação e formação focada na conscientização, pretendendo formar 
seres humanos para defesa e promoção dos direitos fundamentais visando o coletivo é um 
processo que, com a vivência de valores fundamentais, busca emancipar cada sujeito, fazendo-
o sair da condição isolada de mero indivíduo e assumir o papel de cidadão. 
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