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RESUMO: A educação é um direito humano assente no artigo 26 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948. Em que pese sua relevância para a 
formação do ser humano, este artigo pretende ser um recorrido histórico das 
diferentes abordagens que o direito à educação gozou ao longo dos anos no 
ordenamento jurídico brasileiro, notadamente da sua evolução constitucional até 
alcançar o atual entendimento positivado na Constituição Federal de 1988, 
ressaltando os princípios constitucionais que regem o assunto. Não obstante, é 
imperioso sempre correlacionar os diplomas legais com os momentos históricos 
em que estiveram, ou estão, inseridos. Ao partir da compreensão de que a 
educação se insere em um regime jurídico específico, de um direito subjetivo 
público, entende-se que se trata de um direito fundamental social, sendo desta 
forma um dos direitos econômicos, sociais e culturais, conhecido como direitos 
humanos de segunda geração. Ao passo que, sendo um direito fundamental é 
regido pela dignidade da pessoa humana, se transmuta em uma categoria de 
direito subjetivo ( direito da pessoa), e, portanto, se reveste pelas características 
inerentes aos direitos fundamentais em regimes democráticos, quais sejam: 
universalidade, igualdade, indisponibilidade (é compulsório) e goza de natureza 
constitucional. Isto tudo serve de substrato para chegar à indagação final que se 
pretende com esse artigo: se as atuais medidas propostas pelo governo 
presidencial brasileiro – no que se refere a tolher as disciplinas a serem 
ministradas em sala de aula, sob o argumento de apelo ideológico, para citar 
uma medida - não ferem a constitucionalidade do direito à educação positivado 
no país, uma vez que pretende impossibilitar o acesso a certas matérias 
específicas por motivos meramente ideológicos, ferindo a Constituição e a 
Declaração dos Direitos Humanos? O contexto brasileiro está alinhado a uma 
realidade global de regresso à aceitação popular de partidos de extrema direita 
nos espaços de poder público; importa, desta forma, refletir, sobre as 
consequências desses tipos de medidas para a educação e de que forma, 
regimes democráticos podem garantir o direito humano à educação em 
detrimento a este momento histórico. 
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