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Simpósio: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

RESUMO: O presente trabalho de pesquisa tem por objetivo estudar uma das vertentes do 

direito natural, a educação, como um dos direitos fundamentais, em especial a problemática: 

direitos humanos na educação e educação em direitos humanos. Tema este que está 

reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, de forma positivada em 

seu artigo 26. A primeira tese se trata do exercício do direito à educação não o desvinculando 

dos demais direitos fundamentais, como a liberdade, a segurança e a saúde dos indivíduos. Já 

a segunda tese diz respeito à importância primordial da educação no processo de 

desenvolvimento humano, uma vez que a partir dela o sujeito torna-se capaz de reivindicar os 

demais direitos sociais. O Brasil como signatário dos tratados internacionais, está obrigado a 

respeitar, proteger e promover os direitos humanos, fato que se apresenta distante do cenário 

educacional brasileiro atual. Segundo dados estatísticos, um a cada dez brasileiros é 

analfabeto, e isso representa cerca de 800 mil crianças e adolescentes excluídos em todo país, 

motivado pela falta de oportunidades de acesso à educação gratuita e de qualidade, expondo 

um serviço precário generalizado pela violência nas escolas, entre alunos e professores, pelo 

uso de álcool e drogas, furtos, déficit no quadro de funcionários e uma estrutura adequada que 

abrange todo território nacional, evidenciando a exclusão de moradores da zona rural, 

detentos e portadores de deficiência. Um dos maiores entraves para a realização do direito à 

educação no Brasil é a acentuada desvalorização dos trabalhadores na área educacional, 

dificultando a mobilização e a manutenção de profissionais qualificados nas unidades básicas 

de ensino. O objetivo principal da pesquisa é demonstrar que as teses apresentadas não são 

conflitantes, mas sim interdependentes entre si, pois não há como ter educação em direitos 

humanos se não houver direitos humanos no processo educativo dos indivíduos, presente 

desde o nascimento até o fim do ciclo vital. A metodologia que será utilizada para construção 

da pesquisa está presente na leitura do livro Direito Humano à Educação, obra da Plataforma 

Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais Brasil e da 

Organização Ação Educativa, além de obras especificas contemporâneas sobre o tema do 

educador Cesar Nunes, que é referência sobre a vertente educacional no Brasil. Assim, o que 

se espera da pesquisa desenvolvida é que haja uma conscientização da população brasileira da 

importância de exercer o direito da educação, uma vez que ela contribui para que os 

indivíduos não sirvam de engrenagens para a sustentação de um mundo capitalista, onde 

crianças, adolescentes, homens e mulheres saem da pobreza, seja pela inserção no campo 

trabalhista, seja pela participação politica em prol da melhoria das condições de vida de todos, 

bem como para diminuir os índices de marginalização, exploração sexual, trabalho infantil, 

possibilitando o enfrentamento de discriminações e preconceitos.  
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