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Simpósio: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

RESUMO: O trabalho trata sobre a importância da educação para efetivação dos Direitos 

Humanos, tendo como objetivo analisar a influência direta desta na formação efetiva de um 

cidadão, demonstrando a diferença entre as sociedades desenvolvidas, subdesenvolvidas e 

suas problemáticas. O método utilizado foi o indutivo com pesquisa bibliográfica e de campo, 

pois constrói as premissas teóricas através de casos específicos. Buscou-se nas escolas um 

entendimento real do funcionamento da Educação para Direitos Humanos, bem como a 

educação é a base primordial para a formação de um indivíduo em todos os aspectos, que tem 

por consequência, o amadurecimento de uma sociedade inteira, por isso é fundamental para os 

Direitos Humanos. Através da educação cria-se a cultura de dignidade da pessoa humana, do 

respeito ao próximo, da solidariedade, cooperação, e o desenvolvimento pessoal nesse aspecto 

humanístico para com o próximo, que se refletirá numa sociedade voltada para valores 

humanos, diminuindo criminalidades, preconceitos, intolerâncias, ou quaisquer tipos de 

desrespeito com o outro, tornando-os críticos e participativos. Pode-se perceber que países 

desenvolvidos são formados por cidadãos ativos, livres de seu próprio déficit educacional, que 

além de conhecerem seus direitos, cumprem com seus deveres. Diferentemente, nos países 

subdesenvolvidos, onde a educação não é acessível a todos de forma plena, verifica-se um 

desconhecimento de grande parte dos seus direitos, são pessoas ainda presas dentro de seu 

obscurantismo, fazendo com que, devido a esse déficit educacional, tolere-se situações que 

impedem o país de crescer socialmente, economicamente e politicamente. Atualmente, é 

notório em países subdesenvolvidos, como por exemplo, o Brasil, como o problema é 

bilateral. A população tem uma visão deturpada da função do Estado, muitas vezes cobram 

apenas os seus direitos e se esquecem de seus deveres. Famílias acabam por deixar ao Estado 

a função na formação de caráter da sua prole. De outro lado, o Estado Democrático de Direito, 

inibe que seus cidadãos vivam de fato em um país democrático. Isso ocorre devido a sua 

inércia na efetivação da formação de seres pensantes, inviabilizando uma educação de 

qualidade, violando assim um direito fundamental (implícito, porém não menos importante) 

não só para o futuro cidadão, mas para a sociedade como um todo, o direito à educação e 

educação plena. Pode-se concluir que para ter-se uma sociedade livre de sua ignorância e 

efetivamente democrática deve-se fortalecer sua base. Deverá ter como base para uma 

sociedade desenvolvida ou que vise um desenvolvimento real e duradouro, a educação. Sendo 

assim não será possível pensar em um Estado democrático sem falar em educação, igualmente 

não será possível idealizar crescimento sem Educação para Direitos Humanos. As prováveis 

consequências desta base educacional fortificada são os valores intrínsecos a cada um, que se 

tornarão cidadãos efetivos, e não apenas meros espectadores de sua sociedade assistindo sua 

dignidade ser decidida por outros e não eles mesmos. 
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