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RESUMO: Desde a concepção do “Sistema de Garantia de Direitos” pelo ECA, 
em 1990 e sua regulamentação pela Resolução nº113 de 2006 do CONANDA, 
muito se fala sobre “garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes”. Tanto 
legislações subsequentes quanto estudos do sistema nacional de proteção 
integral à infância por atores sociais fazem referência frequente ao tema, que 
positivamente tornou-se base das políticas públicas para a infância no Brasil. 
Como este Sistema de Garantias de Direitos é complexo e acaba por incluir não 
só os direitos individuais das crianças e dos adolescentes, mas sobretudo versa 
sobre a articulação de atores estatais e da sociedade civil em direitos 
econômicos, sociais e culturais, a educação acaba sendo um dos pilares deste 
sistema. Para a aprofundar a discussão do quanto o que o termo “garantia de 
direitos” provê para a educação da infância, propõe-se fazer a delimitação e a 
compreensão da composição histórica e documental do termo, e a partir destas, 
analisar quais as obrigações estatais que devem ser monitoradas para a 
realização dos direitos da criança à educação. Somente após estabelecido uma 
base de entendimento do que é “garantia de direito à educação da infância”, será 
possível problematizar sua efetivação como política pública de direitos humanos, 
seus atores e resultados. Portanto, incialmente buscar-se-á entender de onde 
vem os termos “sistema nacional de proteção integral à infância”, “garantia de 
direitos” e “direito à educação da infância” e assim, com o uso destes termos 
será possível fazer uma ligação com o que significam para os atores 
responsáveis por sua execução. Em suma, propõe-se analisar que o termo 
“garantia de direitos” significa em suas definições legais, internacionais e 
nacionais, e problematizar a utilização desta terminologia na aplicação de 
políticas públicas de direitos humanos de educação das infâncias. Sobretudo 
levar em consideração que as diretrizes internacionais declaram como deveres 
do Estado signatário da Convenção de Direitos da Criança (1989) “respect, 
protect and fullfil”. A tradução do “fulfill” para o português pode ser entendido 
como “realizar”, “efetivar” “assegurar” ou “garantir” o direito? O que se entende 
por a “garantia de direito à educação da infância” a ser realizado pelo Brasil?  
Trata-se de um estudo documental das regulamentações nacionais e 
internacionais quanto à obrigação do estado de “garantir” os direitos sociais a 
crianças e adolescentes, principalmente quanto à educação. A partir disso 
analisar a jurisprudência nacional quanto ao uso de “garantia” de direitos, assim 
como o entendimento desta definição por órgãos públicos e da sociedade civil 
que fazem parte do Sistema de Garantia de Direitos do Brasil. Pretende-se, por 
fim, ponderar o que se pode interpretar quanto ao entendimentos do termo 
“garantia de direito à educação” à crianças e adolescentes no Brasil. Como 
resultado, sustenta-se o entendimento do termo “garantia de direito” à educação 
adotado pelo Estado Brasileiro é abrangente e denomina um mecanismo mais 
complexo do que estabelece a normativa internacional, mais especificamente as 
Convenções de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a Convenção do 
Direitos da Criança. 
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