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RESUMO: O direito à educação está arrolado no rol do seu artigo 6º da 
Constituição da República Federativa do Brasil como um direito fundamental 
social, dispondo o artigo 203 tratar-se de direito de todos e dever do Estado e da 
família, a ser promovido com a colaboração da sociedade. A presente pesquisa 
objetiva analisar as possibilidades de melhorar a concretização de referido direito 
com relação às crianças e adolescentes, em estado de vulnerabilidade social, a 
partir de novas interpretações das legislações que os protegem ou, se for o caso, 
a edição de novas normas jurídicas, que propiciem políticas públicas promotoras 
da implementação de medidas e investimentos públicos que efetivamente 
protejam esse público, quando descumpridas as normas protetivas criadas em 
seu favor. Trata-se de tema de grande relevância pois a educação forma 
cidadãos e prepara, em especial, crianças e adolescentes para a vida social 
familiar e profissional, além de qualificar o capital humano de uma sociedade, 
gerando consequentemente, grande desenvolvimento econômico e político. 
Uma excelente ferramenta para a efetividade do direito à educação é a Lei de 
Diretrizes Básicas da Educação (LDB) que define, entre diversas outras 
diretrizes básicas para a educação no país, a elaboração decenal de Plano 
Nacional de Educação (PNE). Este tem como finalidade a definição de metas de 
esforços e investimentos necessários à melhoria de qualidade da educação, 
atualmente, aprovado por meio da Lei 13.005/2014, com até o ano de 2024. A 
metodologia de trabalho se vale de análise das normas disponíveis para o 
oferecimento efetivo da educação no Brasil, além de dados estatísticos 
comparados para demonstrar o nível de investimento público que tal setor social 
tem recebido, bem como a evolução do sistema educacional brasileiro, 
comparativamente com Portugal, Argentina e Chile. Utilizará indicadores 
estatísticos nacionais e comparados, fornecidos, entre outros, pela Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), além da própria 



UNESCO, observado que o investimento do Brasil, na área da educação, tem 
relevante vulto relativamente aos percentuais sobre o Produto Interno Bruto 
(PIB), quando comparado com países como Portugal, Argentina e Chile. Serão 
investigadas melhorias a serem realizadas pelas políticas educacionais com a 
finalidade de garantir que o direito à educação seja efetivado de maneira mais 
eficiente e satisfatória, abordando também as dificuldades enfrentadas diante 
das dimensões continentais do país, grandiosamente populoso, o que demanda 
uma logística complexa e dispendiosa para sua concretização regionalizada. 
Muitos são, portanto, os desafios a serem enfrentados tanto pelo Estado quanto 
pelas famílias e a sociedade como um todo para que a educação de qualidade 
seja realmente concretizada e oferecida no Brasil, e o presente estudo 
demonstrará que o cumprimento da meta 20 do PNE, que prevê o incremento 
mínimo progressivo no investimento em educação no país é um começo do longo 
caminho a ser percorrido para garantir uma educação de qualidade às crianças 
e adolescentes. 
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