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

PEDAGÓGICO 
 

RESUMO: Pretende-se com a pesquisa discutir as possíveis conexões entre a proposta de 

Educação Integral, debatida no Brasil nos anos recentes, e a questão dos direitos sociais e o dos 

direitos humanos. Entende-se que, como premissa teórico-política, não há como reconhecer a 

possibilidade de efetivar mudanças na esfera da escola e da educação se não houver igualmente 

um processo de transformações e de mudanças na dinâmica das relações sociais, isto é, na 

organicidade da prática social. Justifica-se essa investigação na direção de compreendermos 

que as mudanças e transformações que se efetivam na educação e na escola são resultantes de 

enfrentamentos, de lutas e de conquistas que se travam na dialética da vida política e no campo 

da luta social. Estudo de cunho histórico-filosófico e de fundamentação crítico-dialética e 

materialista, nosso aporte para tal discussão se dará a partir dos marcos legais brasileiros e da 

exploração de fontes bibliográficas sobre Direitos Humanos e Educação, bem como as obras e 

referenciais que permeiam a proposta da Educação Integral e da Escola em Tempo Integral 

atualmente em construção, no país. A partir da Constituição Federal produzimos  dispositivos 

legais que possibilitam a construção de uma educação integral efetiva, dentre eles, a saber, num 

eixo principal a LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996), o 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), a Lei Maria da Penha ( Lei 

11.340/2006), o Estatuto da Igualdade Racial ( Lei 12.288/2010), o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei 13.146/2015), o Decreto de reconhecimento dos direitos dos travestis e 

transexuais e reconhecer sua identidade (Decreto 8.727/2016), o PNE – Plano Nacional de 

Educação (Lei 13005/2014), entre outros. Todas essas supostas conquistas se encontram 

sistematizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, documento legal 

de 2014, que incluem ainda as diretrizes e as respectivas resoluções para vários segmentos 

sociais historicamente excluídos do currículo oficial da Educação do Brasil. Sabemos que novos 

sujeitos emergem dessa cultura de resistência e de refundação de nossa sociedade, da qual 

somos herdeiros de sentimentos socialmente valorados, marcados pela competição, pela 

exposição banal da sexualidade, pela exploração do trabalho, pela superficialidade das palavras 

e pela falência dos acordos coletivos; por isso nos perguntamos: Basta termos dispositivos 

legais que apontem e busquem a garantia os direitos para esses novos sujeitos? Ou, a rigor, 

precisamos de uma novíssima escola para a transformação de nossas práticas educativas, 

necessitamos engendrar instituições inspiradoras de práticas educativas transformadoras, que 

consolidem e garantam ao cidadão de direitos uma educação integral mais humana e 

democrática. 
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