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Simpósio: 19 - O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO PARADIGMA JURÍDICO, POLÍTICO 
E PEDAGÓGICO 
 
RESUMO: O presente resumo, visa o estudo sobre a educação com base no princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana, na sua previsão constitucional como direito fundamental social 
(art.6º da Constituição Federal Brasileira) e direito público subjetivo (art.208, §1º da 
Constituição Federal Brasileira). Trata-se ainda de um direito subjetivo de extrema importância 
para a formação e desenvolvimento do ser humano. Por esta razão que está ligada a dignidade 
da pessoa humana, uma vez que tem por objetivo ascender à pessoa através da garantia plena 
dos direitos humanos, a inserção no contexto do Estado Democrático de Direito, preparação e 
qualificação profissional. Tais situações promovem o desenvolvimento pessoal do indivíduo e 
da sociedade a qual ele está inserido. Por se tratar de um direito fundamental, é dever do Estado 
garantir o seu acesso por todos dada a sua extrema e indispensável importância ao ser humano. 
O papel desempenhado pelo Poder Público em relação à educação é de suma relevância, mas 
também deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, objetivando o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e para o trabalho (art.205 
da Constituição Federal Brasileira). Por ser um direito fundamental e da personalidade, dada a 
sua importância na formação do ser humano e preservação de sua dignidade, é possível afirmar 
que se trata de um elemento do mínimo existencial. É através das políticas públicas prestadas, 
do apoio da sociedade, do respeito e incentivo ao ser humano que é possível atingir o objetivo 
buscado pela educação na promoção do indivíduo. Nesta toada, para que a pessoa possa ter 
dignidade, necessita que os direitos fundamentais sociais previstos no art. 6º da Carta Magna, 
dentre eles a Educação (direito básico), sejam-lhe assegurados. Assim, nota-se uma relação 
existente entre o Direito a educação e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, este como 
um dos mais importantes princípios do nosso Estado Democrático de Direito, do qual derivam 
os demais.  
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