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RESUMO: No âmbito do Estado democrático de direito, a Constituição brasileira 
estabelece a orientação ao preparo para o exercício da cidadania no âmbito da 
educação (Art. 205), sob o princípio da gestão democrática do ensino público 
(Art. 206, inciso VI). Se dessa forma prevê, em termos genéricos, a educação na 
e para a democracia, o ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, acaba, no 
entanto, não delimitando a abrangência semântica disso. Não trata, 
adequadamente, dos procedimentos, métodos e instrumentos de seu conteúdo 
normativo. Dentre os intérpretes a disputar a legitimidade hermenêutica e 
pretender uma interpretação “autêntica” de uma educação assim concebida, 
verifica-se, no plano internacional, a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Dedicada à cooperação 
internacional em matéria de educação, a Organização debruça-se sobre esta 
temática, considerando seu reconhecimento pelo Direito Internacional dos 
Direitos Humanos. Ao fazer isso, enfatiza, como elemento fundamental da 
educação para a democracia, a práxis democrática no ambiente escolar e, 
assim, a gestão democrática do ensino. Nessa linha, o presente trabalho traz 
quatro documentos: “Plano de Ação Mundial em favor da Educação para os 
Direitos Humanos e a Democracia” (1993), “Declaração e Plano de Ação 
Integrado sobre a Educação para a Paz, os Direitos Humanos e a Democracia” 
(1995), e, dedicados à Educação para a cidadania global, “Preparando alunos 
para os desafios do século XXI” (2015) e “Tópicos e objetivos de aprendizagem” 
(2016). Destarte, o objetivo do presente trabalho é, por meio da análise de 
conteúdo dos documentos supra – complementada pela revisão bibliográfica 
referente à matéria –, apreender as contribuições hermenêuticas da UNESCO à 
delimitação do conteúdo normativo da educação na e para a democracia no 
Brasil, enfatizando sua gestão democrática. Para tanto, aborda-se, inicialmente, 
o tratamento dado à temática pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro 
e, na sequência, pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. A partir daí, 
pode se debruçar sobre os documentos da UNESCO e suas contribuições. Como 
resultado, verifica-se uma construção hermenêutica da Organização na linha da 
educação ética aristotélica, de acordo com a qual somente por meio das 
experiências reiteradas, nos constituímos com hábitos num determinado sentido 
- aqui, o democrático. Dessa forma, em vista de seu objetivo de promoção da 
democracia, sustenta a UNESCO a educação em si mesmo democrática, 
construída com a vivência da democracia no cotidiano escolar, juntamente com 
a gestão democrática de seus espaços institucionais, não somente nas escolas 
mantidas pelo Poder Público, como também nas geridas pela iniciativa privada. 
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